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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

खण्ड क: स्वास््य क्षेत्रको समष्टिित माियगचत्र 

नेपालको सवंवधानले आधारभतू स्वास््यलाइय मौमलक हकको रूपमा सनुनष्श्चत िदै प्रत्येक नािरीकल े
राज्यिाि आधारभतू स्वास््य सेवा ननिःर्लु्क प्राप्त िने र आफ्नो उपचारको सम्िन्द्धमा जानकारी 
पाउने व्यवस्था िरेकोछ। साथै सिलैाइय आकष्स्मक स्वास््य सेवा ननवायधरूपमा उपलब्ध िराउने 
उद्घोस िरेकोछ। प्रत्येक नािरीकलाइय िरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा पहँूच सवंवधानको ममय हो। 
राष्टिय स्वास््य नीनत २०७१ तथा नेपाल स्वास््य क्षेत्र रर्नीनत सन ्२०१५-२०२० ले िरु्स्तरीय 
सेवा ववस्तारमा जोड ददएकोछ। नेपाललाइय सन ्२०२२ सम्ममा ववकासमर्ल राटिको सचूीमा परु ्याउन े
सोचलाइय साकार पानय स्वास््य क्षेत्रको सेवालाइय पनन मखु्य आधारमर्लाको रूपमा मलइएको छ। दीिो 
ववकास लक्ष्य अनरुूप सि ै उमेर समहूका नािरीकको स्वस्थ जीवन र स्वास््य प्रवध्दयनको 
सनुनष्श्चतताको लागि यस क्षेत्रको ववकासमा ववषरे् प्राथममकता ददन ुआवश्यक छ।  

उपरोक्त त्यलार्इ मध्यनजर राखी स्वास््य क्षरेको लागि देहायका मािइ गिर पठार्एको छ। 

१. आधारभतू तथा िरु्स्तरीय ननिःर्लु्क स्वास््य सेवाको सवयव्यापी पहँूचलाइय सनुनष्श्चता िने 
र सो को लागि स्थानीय तह मभत्र रहेका मदहला स्वास््य स्वयंसेववका, खोप केन्द्र, 
िाउँघर ष्क्लननक, स्वास््य चौकी, आयवेुद औषधालय, प्राथममक स्वास््य केन्द्र, 
प्राथममक अस्पताल, आयवेुद स्वास््य केन्द्र तथा अस्पतालहरूिाि ननवायध सवेाको यक्रकन 
िने। 

२. कुन ै पनन नािरीकल े आगथयक अभावमा आधारभतू स्वास््य उपचारिाि वष्ञ्चत हुनपने 
अवस्थालाई अन्द्त्य िनय राष्टिय स्वास््य िीमा योजनासँि समन्द्वय िरी सि ै नेपालीको 
स्वास््य िीमा िने काययमा सहयोि र सहकायय िने।  

३. स्थानीय ननकाय मभत्र स्वास््य प्रवध्दयन, स्वास््य सम्िन्द्धी सचूना मर्क्षा, ववद्यालय 
मर्क्षा जस्ता काययक्रमलाइय अिाडी िढाउन।े 

४. िाउँघर ष्क्लननक, स्वास््य चौकी, आयवेुद औषधालय, प्राथममक स्वास््य केन्द्र, 
प्राथममक अस्पताल, आयवेुद स्वास््य केन्द्र तथा अस्पतालहरूिाि ननवायध ननिःर्लु्क सेवाको 
लागि औषधी, औजार तथा जनर्क्तीको सनुनष्श्चतता िने।  

५. स्वास््य ससं्थािाि िरु्स्तरीय स्वास््य सेवाको यक्रकन िनय स्वास््य ससं्थाको िोहर 
व्यस्थापन, सेवा सदुृढीकरर्मा ववषरे् ध्यान ददन।े 

६. सवंवधानमा उल्लेखखत "प्रजनन स्वास््य मदहलाको अगधकार" लाइय सनुनष्श्चत िनय र मात ृ
मतृ्य ुर कुल प्रजनन दरको राष्टिय लक्ष्य हामसलमा सहयोि परु ्याउन पररवार ननयोजन, 
सरुक्षक्षत माततृ्व सेवा लिायतमा पररवार ननयोजनको साधनहरूको उपलब्धता, िभयवती तथा 
सतु्केरी उत्प्रेरर्ा सेवा, प्रसनूत कक्ष सदहतको आकष्स्मक सेवाको उपलब्धतालाइय सनुनष्श्चत 
िनुय पनेछ।  

७. दीिो ववकास लक्षमा उल्लखे भए अनसुारका िाल मतृ्य ुतथा पोषर् सम्िन्द्धी सचूक हामसल 
िनय ननयममत खोप काययक्रम, मभिाममन "ए" आम ववतरर् काययक्रम, िाल्यकामलन पोषर् 
काययक्रम, सकू्ष्म पोषकतत्व (िालमभिा) समदुाय प्रिधयन काययक्रम, सनुौला १००० ददनका 
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मदहला तथा िालिामलका लक्षक्षत परू्य पोषर् काययक्रम, ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् र 
क्रकर्ोरीहरूलाई आइरन चक्की ववतरर् काययक्रमलाइय िढावा ददन ुपनेछ। 

८. इवपडमेमलोजी, औलो, कालाजार ननयन्द्त्रर् तथा प्राकृनतक प्रकोप ब्यवस्थापन काययक्रममा 
महामारीजन्द्य रोिको रतू सचूना प्रवाह िने काययक्रमहरू, औलो तथा कालाजार 
बिरामीहरूको ववमभन्द्न परीक्षर् िने, हात्ती पाइल े रोि ननवारर् काययक्रमको औषधी आम 
ववतरर् काययहरूलाइय जोड ददन ुपनेछ। 

९. अपाङ्िता रोकथाम तथा कुटठरोि ननयन्द्त्रर्का लागि कुटठरोि पत्ता लिाउन चमयरोि तथा 
अपाङ्िता मसववर सञ्चालन तथा केर् नोदिक्रिकेसन तथा कुटठरोि ननवारर् अमभयान 
काययहरू सञ्चालन िनुय पनेछ। 

१०. स्थानीय ननकाय मभत्र रहेका सकंास्पद क्षयरोि, एच.आई.भी. एड्सका बिरामी पदहचान 
िने, खकार तथा रित परीक्षर् िने र सामदुानयक DOTS सेवा सञ्चालन िनुयका साथ ै
सेवामा पहँूच कम भएको जनसखं्यामा माइक्रोस्कोवपक क्याम्प समेत सञ्चालन िने। 

११. मानमसक स्वास््य, नसने रोिहरूको ननवारर्को लागि जनचेतना तथा परीक्षर् सरूवा 
रोिको उपचार तथा ननयन्द्त्रर्, प्रयोिर्ाला सेवा तथा अन्द्य ननरोधात्मक सेवाहरू सञ्चालन 
िनुय पनेछ।  

१२. स्थानीय जनताको स्वास््य सेवामा िरक मािको यक्रकन िनय, आयवेुद तथा वकैष्ल्पक 
गचक्रकत्सालाइय प्रवयधन िदै र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जडडविुी समेतको प्रवयधन तथा 
सम्िधयनको लागि स्थानीय जनतालाई जडडििुी पररचयात्मक तथा रूरल िामेसी ननमायर् 
काययक्रम, ववद्यालय आयवेुद स्वास््य र योि मर्क्षा काययक्रम, पचंकमय (पवूयकमय) 
काययक्रम सञ्चालन िनुय पनेछ। 

१३. स्वास््य सेवा ननवायध रूपमा सञ्चालन िनय सघं, प्रदेर् तथा ष्जल्ला समन्द्वय 
कायायलयहरूसँि समन्द्वय िरी पररवार ननयोजका साधन, ववमभन्द्न खोप, अत्यावश्यक 
औषधी तथा औजारको उपलब्धता तथा त्यसको ढुवानीको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

१४. स्थानीय ननकाय मभत्र ददने सेवाको सनुनष्श्चताको साथै ववमभन्द्न सेवा जस्त ैजदिलता यकु्त 
प्रसनूत, जदिल गचक्रकत्सा, दघूयिनाको समयको िमा सेवाको र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध 
हुन नसकेका सेवाको लागि प्रेषर् प्रर्ालीलाइय सनुनष्श्चत िनुय पनेछ। 
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खण्ड ख: काययक्रमहरू सञ्चालन िदाय ध्यान ददनुपने महत्वपूर्य कुराहरू 

 अथय मन्द्त्रालयल ेसर्तय अनदुान अन्द्तरित स्वास््य क्षेत्रका लागि ववननयोष्जत अनदुानका 
काययक्रम सञ्चालन िदाय सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहल ेआिूअन्द्तरित रहेका काययक्रमहरू यस 
माियननदेर्न अनरुूप िनुयपनेछ। साथै अथय मन्द्त्रालयद्वारा जारी िररएको "स्थानीय तहमा 
िजेि तजुयमा, कायायन्द्वयन, आगथयक व्यवस्थापन तथा सम्पवत्त हस्तान्द्तरर् सम्िन्द्धी 
ननदेमर्का, २०७४" अनरुूप हुने िरी िनुयपनेछ। 

 स्थानीय तहलाइय ववननयोष्जत िजेिमध्ये अननवायय दानयत्वलाइय प्रथम प्राथममकतामा राखी 
सेवा सञ्चालनिनुय पनेछ। अननवायय दानयत्व भन्द्नाले स्थानीय तह अन्द्तरित परेका स्वास््य 
चौकी, प्राथममक स्वास््य केन्द्र, अस्पताल, आयवेुद औषधालय, ष्जल्ला आयवेुद स्वास््य 
केन्द्रहरूको कमयचारीको तलव भत्ता तथा अन्द्य सवुवधा, ससं्था सञ्चालनको लागि आवश्यक 
खचय पदयछन।् 

 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालन िदाय सर्तय अनदुानको रूपमािजेि सदहत 
उल्लेखखत क्रक्रयाकलापहरूलाई सम्िष्न्द्धत काययक्रमको ममय अनरुुप स्थानीय आवश्यकता र 
औगचत्यको आधारमा समायोजन िरी सञ्चालन िनय सक्रकनेछ।  

 यस ननदेमर्कामा ननददयटि काययक्रमका अनतररक्त स्थानीयस्तरमा थप िजेि जुिाईस्वास््य 
सेवाका काययक्रम बिस्तार िनय सक्रकनेछ। 

 सि ै क्रकमसमका खरीद सम्िन्द्धी काययहरू सावयजननक खरीद ऐन र ननयमावलीतथा प्रचमलत 
अन्द्य काननू अनसुार िनुयपनेछ। 

 केष्न्द्रयस्तरिाि आपनूतय नभएका तर यस ननदेमर्कामा ब्यवस्था भएका िारामहरूको छपाई 
खचय ववननयोष्जत िजेि तथा स्थानीयस्तरमा स्रोत जिुाईब्यवस्थापन िनुय पनेछ।  

 काययक्रम सञ्चालन िदाय आवश्यक पनेकाययक्रम सम्िष्न्द्ध ननदेमर्काहरू स्वास््य मन्द्त्रालयको 
वेिसाइििाि वा सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला स्वास््य कायायलयको समन्द्वयनमा प्राप्त िनय सक्रकनेछ। 

 ववित देखख न ैonline reporting िने िरेका स्वास््य ससं्थाहरुिाि online reportingन ै िनय 
लिाउने। Online reporting िने निरेका स्वास््य ससं्थाहरुले ननयममत रुपमा HMIS र 
LMIS मािय त सम्िष्न्द्धत पामलकामा reporting िने व्यवस्थापन ममलाउनकुा साथ ै
पामलकास्तरमा खदिएका स्वास््यकमी मािय त पामलका अन्द्तरितका स्वास््य ससं्थाको 
प्रनतवेदन सकंलन िरी एक प्रनत पामलकाम ैराख्न ेर एक प्रनत ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
पठाउने। ववश्लेषर् िररएको त्यांक आवश्यकतानसुार ष्जल्ला स्वास््य कायायलयिाि प्राप्त 
िनय सक्रकनेछ। 

 वेिसाइिमा प्रकामर्त काययक्रम वववरर् अनसुार सर्तय अनदुान अन्द्तरितका केदह 
क्रक्रयाकलापहरूमा वदेैमर्क स्रोत उल्लखे िररएको भएता पनन अथय मन्द्त्रालयद्वारा प्रकामर्त 
स्थानीय तहको रातो क्रकतािमा सर्तय अनदुानका सम्परू्य क्रक्रयाकलापहरू नेपाल सरकारको 
स्रोतिाि बिननयोजन भएको व्यहोरा जानकारी िराइन्द्छ।  
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१ प्रशासननक खिइ 

१.१ प्राथममक स्वास््य सवेा (स्वास््य केन्त्र, स्वास््य िौकक)- ३७००१४ 

यस मर्षयक अन्द्तरित ववननयोष्जत रकमिाि त्यस िाउँ/निरपामलका अन्द्तरित रहेको प्राथममक 
स्वास््य केन्द्र(भएमा), स्वास््य चौक्रकमा रहेको दरिष्न्द्द अनसुारको कमयचारीको लागि आवश्यक 
तलव भत्ता र अन्द्य सवुवधाहरू रहेका छन।्दरिष्न्द्द अनसुारका कमयचारील े हाल खाइपाइय आएको 
तलव भत्ताको वववरर् ष्जल्ला स्वास््य कायायलयिाि प्राप्त िनय सक्रकनेछ। साथै उक्त काययक्रममा 
रहेको अन्द्य खचय मर्षयकित रकम स्वास््य ससं्थाको सञ्चालन खचय रहेको छ। उक्त रकम खचय 
िदाय नेपाल सरकारको प्रचमलत ननयम काननूको अगधनमा रदह खचय िनय सक्रकनेछ। 

१.२ अस्पतालहू - ३७००२३ 

यस मर्षयक अन्द्तरित ववननयोष्जत रकमिाि त्यस िाउँ /निर पामलका अन्द्तरित रहेको 
ष्जल्लास्तर अस्पताल तथा १५ र्यैा अस्पताल (त्यस िाउँ /निर पामलका अन्द्तरित भएमा) मा 
रहेको दरिष्न्द्द अनसुारको कमयचारीको लागि आवश्यक तलव भत्ता र अन्द्य सवुवधाहरू रहेका छन।् 
दरिष्न्द्द अनसुारका कमयचारीले हाल खाइपाइ आएको तलव भत्ताको वववरर् ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयिाि प्राप्त िनय सक्रकनेछ। साथै उक्त काययक्रममा रहेको अन्द्य खचय मर्षयकित रकम 
स्वास््य ससं्थाको सञ्चालन खचयको रूपमा रहेकोछ। उक्त रकम खचय िदाय नेपाल सरकारको 
प्रचमलत ननयम काननूको अगधनमा रदह खचय िनय सक्रकनेछ। 

१.३ आयवेुद गिककत्सालयहू/औषधालयहू – २७००२५ 

यस मर्षयक अन्द्तरित ववननयोष्जत रकमिाि त्यस िाउँ /निर पामलका अन्द्तरित रहेको ष्जल्ला 
आयवेुद स्वास््य केन्द्र, आयवेुद औषधालय (त्यस िाउँ /निर पामलका अन्द्तरित भएमा) मा 
रहेको दरिष्न्द्द अनसुारको कमयचारीको लागि आवश्यक तलव भत्ता र अन्द्य सवुवधाहरू रहेका छन।् 
दरिष्न्द्द अनसुारका कमयचारीले हाल खाइपाइ आएको तलव भत्ताको वववरर् आयवेुद स्वास््य 
केन्द्रिाि प्राप्त िनय सक्रकनेछ। साथै उक्त काययक्रममा रहेको अन्द्य खचय मर्षयकित रकम स्वास््य 
ससं्थाको सञ्चालन खचय रहेकोछ। उक्त रकम खचय िदाय नेपाल सरकारको प्रचमलत ननयम काननूको 
अगधनमा रदह खचय िनय सक्रकनेछ। 
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२ क्षयरोि कायइक्रम 

२.१ क्षयरोिका बिरामीको तौल अनिुमन िनइ तौल मेमसन खरीद 

उद्देश्य   क्षयरोिका बिरामीलाई र्रररको तौलको अनपुातमा क्षयरोिका 
औषधी उपलब्ध िराउन सहजीकरर् िने। 

 उपचाररत क्षयरोिीको तौल अनिुमन िने। 
लक्षक्षत समहू क्षयरोिका बिरामी 
सेवा ददने]/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

दोस्रो चौमामसक 

स्पेमर्क्रिकेर्न  कम्तीमा १५० क्रक.ग्रा. तौल िने क्षमता भएको हुनपुने। 
 ३१ से.मी x ३१ से.मी देखख ४५ सेमी x ४५ से.मी पेरीममिर 

हुनपुने। 
 तौल मेमसनको वडी मेिामलक हुनपुने। 

काययक्रम सञ्चालन ÷ 

कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
 सावयजननक खररद ऐन,२०६३ तथा सावयजननक खरीद ननयमावली, 

२०६४ (सरं्ोधन सदहत)अनसुार आवश्यक प्रक्रक्रया परूा िरी मागथ 
उल्लेखखत Specification अनसुारको तौल मेमर्न खररद िने। 

 खरीद भएको तौल मेमसन यथार्क्य चाँडो काययक्षेत्र अन्द्तरितका 
क्षयरोि उपचार केन्द्र(र्हरी स्वास््य केन्द्र, स्वास््य चौकी, 
प्रा.स्वा.के. तथा अस्पताल)मा उपलब्ध िराउन ुपने। 

आगथयक िाँडिाँड िावषयक स्वीकृत काययक्रम तथा िजेि अनसुार   
अपेक्षक्षत प्रनतिल  क्षयरोिका बिरामीलाई र्रररको तौलको अनपुातमा क्षयरोिका 

औषधी उपलब्ध भएको हुनेछ। 
 उपचाररत क्षयरोिका बिरामीको तौल अनिुमन भएको हुनेछ। 

अमभलेख तथा प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने । 

२.२ क्षयरोि उपिार केन्त्रका लागि वाटर किल्टर र मि खररद 

उद्देश्य क्षयरोिका बिरामीलाई उपचार केन्द्रमा दैननक औषधी खानका लागि 
र्दु्ध खानेपानी उपलब्ध िराउन।े 

लक्षक्षत समहू उपचाररत क्षयरोिका बिरामीहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 
तह  

सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम सञ्चालन दोस्रो चौमामसक 
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अिधी 
स्पेमसक्रिकेर्न   कम्तीमा २० लीिर क्षमता भएको  

 दईूविा क्रिल्िर क्यान्द्डल भएको  
 स्िीलको वनावि भएको 

काययक्रम सञ्चालन / 

कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
 सावयजननक खररद ऐन, २०६३ तथा सावयजननक खररद ननयमावली, 

२०६४ (सरं्ोधन सदहत)अनसुार आवश्यक प्रक्रक्रया परूा िरी माथी 
उल्लेखखत Specification अनसुारको िािर क्रिल्िर र मि खररद 
िने। 

 खरीद भएको िािर क्रिल्िर र मि यथार्क्य चाााडो काययक्षेत्र 
अन्द्तरितका क्षयरोि उपचार केन्द्र (र्हरी स्वास््य केन्द्र र 
स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. तथा अस्पताल) मा उपलब्ध िराउन ु
पने। 

िजेि िाँडिाँड ववननयोष्जत िजेि अनसुार 
अपेक्षक्षत प्रनतिल क्षयरोिका बिरामीलाई उपचार केन्द्रमा दैननक औषधी खानका लागि 

र्दु्ध खानेपानी उपलब्ध भएको हुनेछ। 
अमभलेख तथा प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राख्न े

२.३ क्षयरोि उपिार केन्त्रका लागि दराज खरीद 

उद्देश्य  क्षयरोि उपचारमा प्रयोि हुने औषधी सरुक्षक्षत भण्डारर् िनय । 
 क्षयरोि उपचार व्यवस्थापनमा प्रयोि हुने िमय रष्जटिर तथा अन्द्य 

सामग्री भण्डारर् िनय। 
काययक्रम सञ्चालन िने 
तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

स्पेमसक्रिकेर्न  साइज: उचाइ ६ चौडाइ २.५’   

 १८ िेजको स्िीलको पातािाि िनेको हुनपुनेछ। 
 दराज ३ खण्ड भएको हुनपुने पदहलो खण्डमा औषधी, दोस्रो खण्डमा 

क्षयरोि व्यवस्थापनमा प्रयोि हुने िमय िरमेि तथा तसे्रो खण्डमा 
अन्द्य सामग्री भण्डारर् िनुय पनेछ। 

 पदहलो खण्डमा औषधी  भण्डारर् िनय छुट्िाछुट्िै औषधी राख्न ेिक्स 
हुन ुपने र सष्जल ैखोल्न िन्द्द िनय सक्रकने हुन ुपनेछ। 

 औषधी राख्न ेखण्डमा हावा ओहोर दोहोर िनय दराजको दवु ैपट्दि  

स-साना प्वाल हुन ुपनेछ। 
काययक्रम सञ्चालन / 

कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
 सावयजननक खररद ऐन, २०६३ तथा सावयजननक खररद ननयमावली, 

२०६४ (सरं्ोधन सदहत)अनसुार आवश्यक प्रक्रक्रया परूा िरी माथी 
उल्लेखखत Specification अनसुारको दराज खररद िने। 

 काययक्षेत्र मभत्रका क्षयरोि उपचार केन्द्र (र्हरी स्वास््य केन्द्र 
स्वास््य चौकी प्रा.स्वा.के.अस्पताल) मा दराजको स्िक र 



 

 

7 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

आवश्यकता पदहचान िने। 
 खरीद भएको दराज यथार्क्य चाँडो काययक्षेत्र मभत्रका क्षयरोि 

उपचार केन्द्र (र्हरी स्वास््य केन्द्र र स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
तथा अस्पताल) मा उपलब्ध िराउन ुपने। 

िजेि िाँडिाँड ववननयोष्जत िजेिको पररगध मभत्र रही खचय िनय सक्रकने। 
अपेक्षक्षत प्रनतिल औषधी सरुक्षक्षत भण्डारर् भएको हुनेछ। 
अमभलेख तथा प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे 

२.४ क्षयरोि उपिार व्यवस्थापनमा ननजी स्वास््य ससं्था (मेडिकल कलेज, अस्पताल, नमसइङ्ि 
होम तथा पोमलक्लीनीक) सँि समन्त्वय 

उद्देश्य   ननजीक्षते्रिाि प्रदान िररएको क्षयरोि ननदान तथा उपचार सेवाको 
अमभलेख तोक्रकएका िाराममा राख्न लिाईननयममत प्रनतवेदन िनय 
लिाउन।े 

 राष्टिय क्षयरोि काययक्रमले तोकेको मापदण्ड अनसुार ननदान तथा 
उपचार व्यवस्थापन भए/नभएको अनिुमन सनुनष्श्चत िने। 

लक्षक्षत समहू क्षयरोि काययक्रमको मलुधारमा नरहेका ननजी क्षते्रका सेवा प्रदायकहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 
तह 

स्थानीय तहमा क्षयरोि काययक्रम व्यवस्थापन िने तह। 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

 अमभमखुीकरर् श्रावर् मदहना मभत्र 

 अनिुमन कम्तीमा २ मदहनाको एक पिक 

 समीक्षा िठैक तसे्रो चौमामसक अिधीमा 
  स्थानीय तहको काययक्षेत्र मभत्र सञ्चामलत ननजी स्वास््य ससं्थाहरूको 

लित तयार िने। 
 त्यस्ता ससं्थाका अमभलेख प्रनतवेदन िने कमयचारीको सहभागितामा १ 

ददने अमभमखुीकरर् काययक्रम सञ्चालन िने । अमभमखुीकरर् 
काययक्रम सञ्चालन िदाय क्षयकुटठ अगधकृतसँि समन्द्वय िरी 
सञ्चालन िने। 

 अमभलेख प्रनतवेदनका ववद्यमान समस्या र आिामी ददनमा ननयममत 
अमभलेख प्रनतवेदन िनय तथा िरीन ुपने काययक्रमको सचूी तयार िने। 

 क्षयरोि सेवा अमभलखे तथा प्रनतवेदन िारामहरू उपलब्ध िराउने। 
 िजेिको पररधी मभत्र रही कम्तीमा २ मदहनाको एक पिकसम्िष्न्द्धत 

सस्थाको अनिुमन िने।  

नोट: क्षयरोि सेवा अमभलखे प्रनतवेदनको अभाव भएमा स्वीकृत काययक्रम 
तथा िजेिको पररधी मभत्र रही स्थानीय तह सञ्चालन खचय 
क्रक्रयाकलापिाि छपाइ िनय सक्रकनेछ। 
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काययक्रम सञ्चालन र 
कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
िजेि िाँडिाँड 

अमभमखुीकरर् काययक्रम तथा समीक्षा काययक्रम 

वववरर् संख्या दर ददन रकम कैक्रियत 

सहजीकरर् खचय  ८०० १   

सहभािीहरूलाई यातायात 
खचय 

 १००० १   

संयोजक भत्ता  ५०० ३   

प्रर्ासकीय कायय (लेखा/ 
प्रर्ासन) 

 ५०० १   

 

मसलन्द्द, िोिोकपी आदद 

     

प्रनतवेदन 
     

दै.भ्र.भ. कायायलय सहयोिी  १५० १   

जम्मा      

 

अपेक्षक्षत प्रनतिल ननजी क्षते्रिाि प्रदान भएको क्षयरोि ननदान तथा उपचार मलुधारमा 
आएको हुनेछ। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 

२.५ कम्यनूनटी िट्स कायइक्रम लाि ूभसैकेका जजल्लामा कायइक्रम सञ्िालन 

उद्देश्य  प्रत्येकददन स्वास््य ससं्थामाआई प्रत्यक्ष ननिरानीमा उपचार मलन नसक्न े
क्षयरोिका बिरामीलाई समदुायस्तरम ैक्षयरोि उपचार सेवा उपलब्ध िराई 
बिरामी ननको हुने दर वदृ्गध िने। 

 समदुायमा रहेका र्कंास्पद क्षयरोिका बिरामीहरूलाई रोि ननदानका लागि 
पायक पने स्वास््य ससं्थामा प्रेषर् िनय प्रेररत िने। 

लक्षक्षत समहू  र्ारीररक रूपले असक्त र अपांिता भएका क्षयरोिका बिरामी 
 ६० वषय मागथ उमेर भएका क्षयरोिका बिरामी 
 िालिामलकाहरू 

 परू्यरूपले आराम िनुयपने अवस्थाका बिरामी 
 िभयवती तथा सतु्केरी अवस्थाका क्षयरोिका बिरामी 
 मानमसक असनु्द्तलन भएका क्षयरोिका बिरामीहरू 

 दघुयिनामा परी दहडडुल िनय नसक्न ेअवस्थाका क्षयरोिका बिरामी 
 क्रक्रयापतु्री  

 ववद्याथी, कमयचारी, मजदरुी िरी जीवन यापन िनुयपने व्यष्क्तहरू (जो 
डट्स केन्द्र खलु्ला रहेको अवधीमा आई उपचार िनय असमथय भएको) 
क्रक्रयापतु्री 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

काययक्षेत्र मभत्रका अस्पताल, प्रा.स्वा.के.,स्वास््य चौकी, र्हरी स्वास््य केन्द्र 

काययक्रम सञ्चालन िष ैभरी 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

अिधी 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन 
प्रक्रक्रया 

 समदुायमा आधाररत क्षयरोि उपचार काययक्रम मापदण्ड अनसुार 
स्वास््य ससं्था (उपचार केन्द्र)मा रहेका बिरामीहरूको लित तयार 
िने। 

 समदुायमा आधाररत क्षयरोि उपचार सेवामा राखीन ु पने क्षयरोिका 
बिरामीहरूको(जम्मा बिरामीको अगधकतम ४० प्रनतर्त) वववरर् उपचार 
केन्द्रस्वास््य ससं्था (उपचार केन्द्र)िाि प्राप्त िरी िजेिका आधारमा 
सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था (उपचार केन्द्र)लाई अनमुनत प्रदान िने। 

 बिरामीलाई उपचार अवधीभर सेवा ददए वापत सेवा प्रदायकलाई र 
उपचारमा रहेका बिरामीलाई उपचार अनिुमन िरे वापत 
स्वास््यकमीलाई तोक्रकएको रकम उपलब्ध िराउने।  

 समदुायमा आधाररत क्षयरोि उपचार सेवामा रहेका बिरामीको अमभलखे 
तोक्रकएको ढाचँामा राखी ननयममत प्रनतवेदन ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा पठाउने। 

 समदुायमा आधाररत उपचार व्यवस्थापनमा रहेको बिरामीको परीक्षर् 
तथा अनिुमनको व्यवस्था िने। 

आगथयक िाँडिाँड क) स्वास््यकमी: कम्यनूनिी डट्समा उपचाररत बिरामीको घरमा िई 
अनिुमन िरे वापत प्रनत बिरामी (उपचार परूािरेको) एकमटुठ यातायात 
खचय ..........................रू ५००।०० 

ख) समदुायमा आधाररत क्षयरोि उपचार सेवा प्रदायक:उपचार अवधीभर 
सेवा ददएवापत प्रनत बिरामी (उपचार परूा िरेको) एकमटुठ यातायात 
खचय ..........................रू.१५००।०० 

अपेक्षक्षत प्रनतिल प्रत्येक ददन स्वास््य ससं्थामा आई प्रत्यक्ष ननिरानीमा उपचार मलन नसक्न े
क्षयरोिका बिरामीलाई समदुायस्तरम ैक्षयरोि उपचार सेवा उपलब्ध भएको 
हुनेछ। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

२.६ स्थानीय तहका लागि सञ्िालन खिइ (िमइ िरम्याट, िोटोकपी तथा आवश्यक सामग्री खरीद) 

उद्देश्य क्षयरोि काययक्रमको व्यवस्थापकीय कायय सञ्चालनमा (रेकडड यङ्ि, ररपोदियङ 
िमय िम्र्याि िोिोकपी/वप्रष्न्द्िङ, मसलन्द्द आदद) सहजीकरर् िनय। 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

सव ैपामलकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

आवश्यकता अनसुार 

काययक्रम सञ्चालन / 
कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 क्षयरोि काययक्रम सञ्चालन,अमभलेख तथा प्रनतवेदन िनय आवश्यक पने 
िाराम तथा यस ननदेमर्काका ववमभन्द्न अनसुचूीहरू िोिोकपी/वप्रष्न्द्िङ्ि 
िनुयपने आवश्यकता पदहचान िने। 

 प्राथममकताका आधारमा क्षयरोि काययक्रम व्यवस्थापनमा खचय िने। 
आगथयक िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन,२०६३ सावयजननक खररद ननयमावली, २०६४ (सरं्ोधन 

सदहत) अनसुार िने। 
अपेक्षक्षत प्रनतिल क्षयरोि उपचार व्यवस्थापनमा सहजीकरर् भएको हुनेछ। 
अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेखराख्न े 

२.७ पी वी सी बिरामी तथा पररवारका सदस्यको क्षयरोि परीक्षण िनइका लागि यातायात खिइ 

उद्देश्य क्षयरोिका बिरामीका परीवारका सदस्यहरूका क्षयरोि ननदान 

लक्षक्षत समहू क्षयरोिका बिरामी तथा बिरामीको पररवार 
काययक्रम सञ्चालन 
िने तह  

सम्िष्न्द्धत पामलका मभत्रका अस्पताल, प्रा.स्वा.के. स्वास््य चौकी 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

वषय भरी 

काययक्रम सञ्चालन 
÷कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 सव ै पी वी सी बिरामीलाई क्षयरोि लाग्नकुो कारर्, सने तररका, 
रोकथामका उपायिारे जानकारी िराउने।  

 पररवारका सदस्यलाई क्षयरोिका कुन ै पनन लक्षर् मध्ये एक लक्षर् 
देखा परे तरुून्द्त आिूले (उपचारत बिरामी) उपचार िने स्वास््य 
चौकीमा खकार परीक्षर् सबुिधा भए सोही ससं्थामा तथा सो ससं्थामा 
सबुिधा नभए सवुवधा भएको नष्जकको ससं्थामा पररवारको सम्भाववत 
क्षयरोिको (क्षयरोिको कष्म्तमा कुन ै एक लक्षर् भएको) बिरामीलाई 
खकार जचाँउन मलई आउन लिाउन।े 

 खकार नमनूा जाचँ िदाय क्षयरोि ननदान भएका बिरामीको दताय िरी 
उपचार िने। 

 क्षयरोि ननदान िनय खकार परीक्षर् िनय आउने पररवारका सदस्यलाई 
यातायात खचय माि िनय अनसुचूी ३ अनसुारको ढाचँामा ननवदेन िनय 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

लिाउने र ननवेदन साथ बिरामी िसोवास रहेको िाउ/निर पामलकािाि 
एकाघरका सदस्य रहेको मसिाररर् अननवायय सलंग्न िराउन 
लिाउन।ेक्षयरोि ननदान िनय खकार परीक्षर् िनय आउने पररवारका 
सदस्यलाई अनसुचूी ४ को भरपाईमा अमभलेख राखी यातायात खचय 
वापत िढीमा रू २००। प्रनत बिरामी उपलब्ध िराउने (२ विा खकार 
नमनूा)। 

 र्सं्कास्पद क्षयरोिी भएको तर खकार नमनूा परीक्षर्मा क्षयरोिको 
क्रकिार्ु नदेखखएका र्कंास्पद क्षयरोिका बिरामीलाई एक्सरे तथा जीन 
एक्स्पिय केन्द्रसम्म जान िढीमा रू २००। थप उपलब्ध िराउन 
सक्रकनेछ। 

 यातायात खचय ववतरर् काययलाई सहज िनाउन उपचार केन्द्रका 
ष्जम्मेवार कमयचारीलाई पेश्की उपलब्ध िराउने र खचय ववतरर् भरपाई र 
अन्द्य कािजात प्राप्त भए पनछ पेश्की िछययौि िनय सक्रकनेछ। 

आगथयक वाँडिाँड  क्षयरोि ननदान भ ैउपचारमा दताय भएको बिरामी तथा क्षयरोिको र्कंा 
भ ैखकार परीक्षर् िराएका पी वी सी बिरामीका पररवारका सदस्यलाई 
यातायात खचय िढीमा २००। उपलब्ध िराउने। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल
  

 आगथयक अभावका कारर् लकेुर िसेका क्षयरोिी पत्ता लिाई उपचारको 
दायरामा आएका हुनेछन। 

अमभलेख÷प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 

२.८ लकेुर िसेका क्षयरोिका बिरामी उपिार दायरामा ल्याउन मशक्षक समाजसेवी म.स्वा.स्व.से 
पररिालन 

उद्देश्य  समदुायमा लकेुर िसेका क्षयरोिका बिरामीहरू ननदान भई उपचारको 
दायरामा आउने र उपचार परूा हुने दर िढने। 

लक्षक्षत समहू र्कंास्पद क्षयरोिका बिरामीहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

कायय क्षेत्र मभत्रका अस्पताल,प्रा.स्वा.के, स्वा्य चौकी 

काययक्रम सञ्चालन 
अवधी 

वषय भरी  

काययक्रम सञ्चालन  
काययबिधी  

 काययक्षेत्र मभत्र क्षयरोि ननदान तथा उपचार व्यवस्थापनमा स्वयम सेवक 
भई काम िनय ईच्छुक स्वयसंेवक (म.स्वा.स्व.से., कम्यनुनिी डिस 
प्रोभाईडर, आमा समहू, मर्क्षक, समाज सेवी, क्षयरोि उपचार परूा िरेका 
व्यष्क्त) छनौि िने।  

 इच्छुक स्वयसंेवकलाई क्षयरोि ननदान तथा उपचार व्यवस्थापन र 
क्षयरोि ननदान तथा उपचारमा स्वयसंेवकको भमूमकािारे अमभमखुीकरर् 
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िने। 
 स्वयसंेवकलाई तपमर्लको ष्जम्मेवारी ददन।े 

क) समदुायमा रहेका क्षयरोिका सम्भाववत बिरामीलाई पदहचान िरी 
नष्जकको उपचारकेन्द्रमा जचाउन सहजीकरर् िनेवा ववराममलाई 
खकार जाचँ िराउन स्वास््य ससं्थामा मलएर आउने। 

ख) क्षयरोि ननदान भएका क्षयरोिका बिरामीलाई पायक पने स्वास््य 
ससं्थामा दताय िराई उपचार र्रुू िराउन सहजीकरर् िने। 

ि) क्षयरोि ननदान भई उपचारमा रहेको बिरामीले ननयममत औषधी 
खाएको सनुनष्श्चत िने। 

घ)उपचाररत बिरामीलाई २, ३, ५ मदहना र उपचारको अन्द्तमा खकार 
परीक्षर् िनय सहजीकरर् िने। 

आगथयक िाँडिाँड क) अमभमखुीकरर् खचय। 
ख) स्वयम सेवक इन्द्सेन्द्िीभ खचयिः क्षयरोि ननदान भ ैउपचार परूा िरेका 

प्रनत बिरामी िापत रू १०००। 
अपेक्षक्षत प्रनतिल समदुायम लकेुर िसेका र्कंास्पद क्षयरोिका बिरामीलाई समयम ै ननदान भ ै

उपचार दायरामा आएको हुनेछ। 
अमभलेख÷प्रनतवेदन
  

पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राख्न े

२.९ स्वास््य ससं्थािाट टाढा रहेका िस्ती तथा स्वास््य सेवामा पहँूि कम भएको जनसखं्यामा 
मार्क्रोस्कोपी क्याम्प सञ्िालन 

उद्देश्य स्वास््य ससं्था िाढा भएका कारर् ननदानमा नआएका क्षयरोिका बिरामी 
पत्ता लिाईउपचारमा ल्याउने। 

लक्षक्षत समदुाय समदुाय 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह  

स्थानीय स्वास््य ससं्था (अस्पताल, प्राथममक स्वास््य केन्द्र र स्वास््य 
चौकी) 

काययक्रम अवधी १ ददन अमभमखुीकरर्, १ ददन घरभेि र २ ददन क्याम्प सञ्चालन 

सहजकताय  प्रयोिर्ालाकमी, स्वास््य ससं्था प्रमखु, तथा क्षयरोि िोकल पसयन, 

अमभमखुीकरर्का 
ववषयवस्तहुरू 

 क्षयरोिको पररचय (पररभाषा, लक्षर्, सने तररका, प्रकार), 

 क्षयरोि ननदान िने तररका, उपचार अिधी र पाईने स्थान,  

 दैननक औषधी सेवन िनुयको महत्व, औषधी खान छोडकेा बिरामीहरूको 
खोजी   

 क्षयरोिका बिरामीलाई समदुाय तथा पररवारले िनुयपने हेरववचार,व्यवहार 
तथा सहयोि, 

 क्याम्प सञ्चालन िनुयको उद्देश्य,  

 लक्षक्षत समहू(र्कंास्पद क्षयरोिी बिरामी) पदहचान,  

 प्रचार प्रसार, घरभेि  
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 क्याम्प सञ्चालनमा स्वयमसेवकको भमूमका 
सहभािी 
(अमभमखुीकरर्) 

मदहला स्वयसंेववका, मर्क्षक, समाजसेवी मध्येिाि कष्म्तमा १० जना 

काययक्रम सञ्चालन 

/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
क्षेर छनौट  

 धेरै जनसखं्या भएका िाउँ/िस्ती 
 मसमान्द्तकृत तथा वपछडडएका वियरहेको िस्ती 
 क्षयरोि ननदान तथा उपचार सेवाको पहुचिाि िाढा रहेको जनसखं्या  

 मौसमी िसाई सराई हुने स्थलिः (खकय ,पािन, खच्चर, भेडा पडावहरू) 

 चुरेभावर क्षते्रको आसपास र नदी क्रकनारामा रहेको िस्ती 
 धाममयक मेलापवय, िमु्वा, ववद्यायल 

कायइयोजना 
 उपरोक्त स्थानमा अगधकतम जनसखं्या समेदिने िरी माईक्रोस्कोपी 

क्याम्प सञ्चालन सम्िन्द्धी कायययोजना तयारी िने। 
परािार 
 छनौि भएको क्षेत्रका स्वास््य ससं्थालाई माईक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालन 

सम्िन्द्धी पत्राचार िने तथा काययक्रम सञ्चालनको लागि समन्द्वय िने। 
अमभमखुीकरण 

 माईक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालनको ३ ददन पदहले सम्वष्न्द्धत स्वास््य 
ससं्थाले स्वयमसेवक अमभमखुीकरर् सञ्चालन िनुयपदयछ। 

प्रिारप्रसार 
 स्थानीय सञ्चार माध्यम (एि एम रेडडयो)िाि क्याम्प सञ्चालन हुने 

स्थान, ममनत र समयिारे प्रचार प्रसार। 
 स्वयम सेवक पररचालन िरी घर दैलो काययक्रम मािय त घरधुरी सम्म 

क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान, ममनत र समयिारे प्रचारप्रसार िने। 
 छनौि भएका क्षेत्रका ववद्यालयमािय त प्रचार प्रसार िने। 

क्याम्प सञ्िालन तयारी 
 स्वास््यकमी तथा आवश्यक उपकरर् (माईक्रोस्कोप, स्लाइड, ररएजेन्द्ि 

इत्यादद), क्याम्प स्थल छनौि , िननयचर, िमय िरम्याि र अन्द्य 
आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था िने।  

 क्याम्पमा ववतरर् िररनेआवश्यक औषधी जन÷स्वास््य कायायलय वा 
स्थानीय स्वास््य ससं्थािाि व्यवस्था िने। 

 स्वयम सेवक पररचालन िरी घर दैलो काययक्रम सञ्चालन िदाय 
सम्भाववत क्षयरोिीका बिरामीलाई ववहानको पदहलो खकार मलई आउन 
खकार सकंलन िने प्लाष्टिको िट्िा ववतरर् िनय लिाउन।े 

क्याम्प सञ्िालन 

 उपष्स्थत सेवाग्राहीलाई क्षयरोि पदहचानका लागिस्क्रीननङ िरी खकार 
जाच(विा नमनूा) सकंलन िने। 
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 खकार नमनूा पोजदेिभ भएका ब्यष्क्तलाई स्वास््य मर्क्षा ददई क्षयरोि 
उपचार व्यवस्थापन िने।  

 खकार नमनूा नेिेदिभ भएका सम्भाववत क्षयरोिका बिरामी (क्षयरोिका 
लक्षर् देखखएका) लाई थप ननदान तथा उपचारका लागि ष्जल्लामा 
ष्जन–एक्सपिय ममर्न भएमा खकारको नमनूा सकंलन िरी ष्जन–एक्सपिय 
ममर्नमा जाँच िराई सोको ननतजा सम्वष्न्द्धत स्वास््य ससं्था मािय त 
बिरामीलाई जानकारी िराउने वा ष्जल्लामा ष्जन–एक्सपिय ममर्न नभएमा 
प्रेषर् पजुाय भरी नष्जकको अस्पताल वा ष्जन–एक्सपिय सेन्द्िमा प्रेषर् 
िने। 

 क्याम्प अवधीमा समय अभावका कारर् परीक्षर् िनय नसक्रकएका 
सम्भाववत क्षयरोिका बिरामीका खकारका नमनूा सकंलन िरी 
जन÷स्वास््य कायायलयमा परीक्षर् िराई सो को ननतजा सम्वष्न्द्धत 
स्वास््य ससं्थामािय त बिरामीलाई उपलब्ध िराउन।े 

 उपचारमा रहेका तथा ववितमा उपचार मलईसकेका क्षयरोिका बिरामीको 
घरपररवारका सम्परू्य सदस्यहरूको ष्स्क्रननङ िरी क्षयरोिको कुन ैगचन्द्ह 
तथा लक्षर् भएका पररवारका सदस्यको खकार अननवायय रूपमा परीक्षर् 
िने। 

 छनौि भएको स्थलमा माईक्रोस्कोप सञ्चालन िनय बिद्यतु सवुवधा 
नभएको अवस्थामा खकार नमनूा सकंलन िरी नष्जकको स्वास््य 
ससं्था वा ववद्यतुको सवुवधा भएको स्थानमा माइक्रोस्कोवपक जाचँको 
व्यवस्था िरी खकार परीक्षर्को ननतजा यथामर्घ्र उपलब्ध िराउने 
व्यवस्था ममलाउन।े 

४. अमभलेख: ननम्न ढाचँामा अमभलेख रष्जटिर तयार िरी क्याम्प सञ्चालन 
अमभलेख राख्नु पनेछ। 
क्याम्प सञ्चालन भएको ममनतिः क्याम्प सञ्चालन भएको  स्थान 

क्र.स ष्स्क्रननङ्ि 
िररएको 
व्यष्क्तको 
नाम 

ठेिाना खकार नमनूा 
जाँचको ननतजा 

उपचारका 
लागि बिरामी 
प्रेषर् िररएको 
स्वास््य 
संस्थाको नाम 

थप 
पररक्षर्का 
लागि 
पठाएको 
संस्था 

पदहलो 
नमूना 

दोस्रो 
नमूना 
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आगथयक िाँडिाँड वववरर् संख्या दर ददन रकम कैक्रियत 
खाजा-अमभमखुखकरर् ददन  २०० १   

खाजा- क्याम्प ददन  २०० २   

स्वयम सेवक भत्ता   ५०० ३   

स्वास््य संस्था प्रमुख तथा 
िोकल पसयन यातायात खचय 

 ५०० २   

प्रचार प्रसार, िोिोकपी, 
मसलन्द्द, दवुानी तथा 
अन्द्य खचय 

     

दै.भ्र.भ दै.भ्र.भ.ननयमावली अनुसार  

जम्मा      
 

अपेक्षक्षत प्रनतिल समदुायमा लकेुर िसेको क्षयरोिी पदहचान भ ैउपचार दायरामा आउने। 
अमभलेख÷ 

प्रनतवेदन 

पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 

 

२.१० कारािार, िमु्िा,स्कूल, िदृ्धाश्रम उद्योि भएको क्षेर, शहरी घनािस्ती लिायत अन्त्य क्षयरोि 
जोखखमयकु्त जनसखं्यामा मार्क्रोस्कोपी क्याम्प सञ्िालन 

उद्देश्य र्कंास्पद क्षयरोिका बिरामीको ननदान िरी उपचार दायरामा ल्याउने। 
लक्षक्षत समदुाय¬ कारािार, सरुक्षा तहका व्यारेकहरू, कलकारखाना, मष्न्द्दर, िमु्िा, चचय, मष्स्जद,मदरसा, 

िरुूद्वारा, अनाथालय, िदृ्धाश्रम, ववद्यालय, होस्िेल, िालिहृ, पनुस्थापना केन्द्र(लाि ू
औषध प्रयोिकताय, िेचववखनमा परेका मदहला), सडक िालिामलका हेरचाह केन्द्र, 

डायिेदिक उपचार तथा व्यवस्थापन केन्द्र, एच आई भी हेरचाह केन्द्र,तसे्रो मलङ्िी 
समहू लिायत क्षयरोिको जोखखम रहेको जनसखं्याहरू। 

काययक्रम 
सञ्चालन िने 
तह 

पामलका अन्द्तरितका अस्पताल, प्राथममक स्वास््य केन्द्र तथा स्वास््य चौकीहरू 

क्याम्प 
सञ्चालन अवधी 

२ ददन 

काययक्रम 
सञ्चालन ÷ 

कायायन्द्वयन 
प्रक्रक्रया 

 क्षेत्र/जनसखं्या छनौि िने। 
 कायययोजना तयार िने। 
 सम्िष्न्द्धत तहसिंसमन्द्वय िठैक सञ्चालन िने। 
 क्याम्प समन्द्वय तथा सञ्चालन सहयोिाथय पत्राचार िने। 
 क्याम्प सञ्चालन तयारीिः स्वास््यकमी तथा आवश्यक उपकरर् 

(माईक्रोस्कोप, जीन एक्सपिय, स्लाइड, ररएजेन्द्ि इत्यादद), क्याम्प स्थल, 

िननयचर, िमय िरम्याि र अन्द्य आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था िने।  
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

 क्याम्प सञ्िालन 

क) क्षयरोि पदहचानका लागि उपष्स्थत सेवाग्राहीलाई स्क्रीननङ िरी 
खकार जाचँ(२ विा नमनूा)सकंलन िने। 

ख) खकार नमनूा पोजेदिभ भएका ब्यष्क्तलाई स्वास््य मर्क्षा ददई 
क्षयरोि उपचार र्रुू िने।  

ि) खकार नमनूा नेिदेिभ भएका सम्भाववत क्षयरोिका बिरामी 
(क्षयरोिका लक्षर् देखखएका) लाई थप ननदान तथा उपचारका 
लागि ष्जल्लामा ष्जन–एक्सपिय ममर्न भएमा खकारको नमनूा 
सकंलन िरी ष्जन–एक्सपिय ममर्नमा जाँच िराई सोको ननतजा 
सम्वष्न्द्धत स्वास््य ससं्था मािय त बिरामीलाई जानकारी िराउने वा 
ष्जल्लामा ष्जन–एक्सपिय ममर्न नभएमा प्रेषर् पजुाय भरी नष्जकको 
अस्पताल वा ष्जन–एक्सपिय सेन्द्िमा प्रेषर् िने। 

अमभलेख: ननम्न ढाँचामा अमभलखे रष्जटिर तयार िरी क्याम्प सञ्चालन 
अमभलेख राख्न हुन। 

 क्याम्प सञ्चालनभएको ममनतिःस्थानिः 
क्र.स ष्स्क्रननङ्ि 

िररएको 
व्यष्क्तको 
नाम 

ठेिाना खकार नमूना 
जाँचको ननतजा 

उपचारका लागि 
बिरामी प्रेषर् 
िररएको 
स्वास््य 
संस्थाको नाम 

थप 
पररक्षर्का 
लागि 
पठाएको 
संस्था 

पदहलो 
नमूना 

दोस्रो 
नमूना 

       

        

आगथयक िाँडिाँड वववरण संख्या दर ददन रकम  कैकियत 
खाजा क्याम्प र समन्द्वय ९ २०० २   

स्वयम सेवक/सहयोिी भत्ता ३ ५०० २   

यातायात खचय २ ५०० २   

प्रचार प्रसार, िोिोकपी, दवुानी, 
मसलन्द्द तथा अन्द्य खचय 

     

दै.भ्र.भ. २    ननयमावलीअनुसार 
जम्मा       

 

अमभलेख÷ 

प्रनतवेदन 

पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा प्रनतवेदन 
िने। 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

२.११ उपिार केन्त्रमा आकजस्मक अवस्थामा औषधी, ल्याव सामग्री तथा क्षयरोि सम्िन्त्धी अन्त्य 
सामग्री ढुवानी 

उद्देश्य  क्षयरोिको बिरामीको ननदान तथा उपचारका लागि आवश्यक प्रयोिर्ाला 
सामाग्री तथा औषधीको स्िक आउि हुन नददने अवस्थाको सनुनष्श्चत हुने। 

लक्षक्षत समहू क्षयरोिका बिरामीहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

सव ैपामलकाहरू 

काययक्रम 
सञ्चालन/कायायन्द्वयन 
प्रक्रक्रया 

 उपचार केन्द्रमा उपचाररत तथा अनमुाननत नया थप हुने बिरामीको 
आधारमा आवश्यक पने औषधी तथा ल्याव सामग्रीको अनमुाननत लित 
तयार िने। 

 उपचार केन्द्रमा आवश्यक भएका वखत क्षयरोिको औषधी, प्रयोिर्ाला 
तथा अन्द्य सामाग्रीहरू ढुवानी िने।  

 आवश्यक भएमा स्वास््य ससं्थािाि ष्जल्लामा िदढ भएको क्षयरोिको 
औषधी क्रिताय पठाउन एव ं ष्जल्लािाि खकारको स्लाईड क्वामलदि 
कन्द्िोल सेन्द्िरमा पठाउन पनन खचय िनय सक्रकन,े  

 ढुवानी िदाय स्थानीय यातायात तथा नछिोछररतो साधनको प्रयोि िरी 
ढुवानी िनुयपने। 

आगथयक िाँडिाड  प्रचमलत आगथयक ऐन ननयमको पररधीमा रही सवारी साधन वा व्यष्क्तलाई 
औषधी ढुवानी वापत खचय रकम उपलब्ध िराउने। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल उपचार केन्द्रमा औषधी तथा ल्याव सामग्री उपलब्ध भएको हुनेछ। 

अमभलेख/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राख्न े

२.१२ कायइक्रमको िणुस्तरीयता सनुनजश्ित िनइ उपिार केन्त्रहूको अनिुमन तथा मलू्याङ्कन 

उद्देश्य  क्षयरोि ननयन्द्त्रर् काययक्रमलाई बिरामी केष्न्द्रत, ब्यवष्स्थत, उपचारमखुी 
र उपलब्धी मलूक िनाउन काययक्रम सञ्चालनमा देखखएका 
समस्याहरूलाई समयमा सम्िोधन िने। 

 उपचार उपकेन्द्रहरूमा काययरत स्वास््यकमीहरूलाई क्षयरोि उपचार 
व्यवस्थापनिारे अध्यावगधक िने। 

लक्षक्षत समहू उपचार केन्द्रमा काययरत स्वास््यकमीहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

सव ैपामलकाहरु 

सपुररिेक्षर् िने 
पदागधकारीहरू 

क्षयरोि काययक्रम िोकल पर्यन तथा काययक्रमप्रमखुले तोकेका सपुररवेक्षकहरू। 

सपुररवेक्षर् अवधी भ्रमर् खचय ननयमािली २०७२ को पररधीमा रदह स्वीकृत सपुररवेक्षर् 
कायययोजना अनसुार 
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

काययक्रम सञ्चालन 
÷कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 सपुररवेक्षर् िनुय अिाव ै चौमामसक अनिुमन/सपुररवेक्षर् कायययोजना 
(सपुररवेक्षर् िने व्यष्क्त, स्थान तथा अवधी खुल्ने िरी) तयार िने। 

 कायययोजना तयार िदाय न्द्यनू केर् िाईष्न्द्डङ र उपचार ब्यिस्थापन 
सचुाङ्क कमजोर भएका उपचारकेन्द्रहरूलाई उच्च प्राथममकता  
ददने। 

 सपुररवेक्षर् िदाय सपुररिेक्षर् चेक मलटि तयार िरी प्रयोि िने।  

 माईक्रोस्कोपीक सेन्द्िरहरूको सपुररिेक्षर् िदाय प्रयोिर्ालाकमीलाई 
सहभािी िराउन उपयकु्त हुने।  

 स्वास््यससं्थाल ेक्षयरोि सेवा अमभलखे -ल्याव रष्जटिर, क्षयरोि सेवा, 
तथा क्षयरोि काडय) अद्यावधीक िरे निरेको सनुनष्श्चत िने। 

 सपुररिेक्षर् िदाय सम्िष्न्द्धत ननदेमर्काहरू स्वास््य ससं्थामा भए 
नभएको अनिुमन िने। 

 क्षयरोिको औषधीको उपलब्धता, उपयकु्त भण्डारर् र ष्जन्द्सी क्रकताि 
अद्यावगधक भए नभएको यक्रकन िने। 

आगथयक िाँडिाँड भ्रमर् खचय ननयमािली २०७२ अनसुार काययक्रम सञ्चालन िने 

अपेक्षक्षत प्रनतिल क्षयरोि उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी  भएको हुनेछ। 
अमभलेख/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राख्न े
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

३ पोषण कायइक्रम 

३.१ िहुक्षेरीय पोषण योजना कायाइन्त्वयन तथा पोषण प्याकेज कायइक्रम सञ्िालन 

उद्देश्य  मातमृर्र् ुपोषर्को ष्स्थनतमा सधुार ल्याउन सम्िद्ध प्रमखु क्षते्रित तहहरूको 
क्षमता सदुृढ िरी वहुक्षते्रीय पोषर् काययक्रमहरूको तजुयमा, कायायन्द्वयन र 
अनिुमन िनय सामथय िनाउन ुहो। 

लक्षक्षत समहू िभयवनत हँुदादेखख १००० ददन सम्मका मदहला तथा िालिामलकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 

िने ननकाय 

सव ैपामलकाहरू र सो अन्द्तियतका सम्िद्ध स्वास््य ससं्था, मदहला स्वास््य 
स्वय ंसेववका मािय त। 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
यस अन्द्तियका क्रक्रयाकलाप सञ्चालन िने ववस्ततृ ननदेमर्का र कायय ववगध 
ष्जल्ला स्वास््य कायायलयिाि उपलब्ध िराइनेछ। यस क्रक्रयाकलाप अन्द्तियत 
मखु्यतिः ननम्नानसुार िनतववगधहरू सञ्चालन िनुय पनेछिः 
 स्थानीय सञ्चार माध्यमिाि पोषर् सम्िन्द्धी व्यवहार पररवयतनका 

सन्द्देर् प्रसारर्। 
 सि ै वडाहरूमा रहेका १००० ददनका आमाहरूको सचूी तयार िरी 

उहाँहरूसँि अन्द्तरक्रक्रया िने। 
 स्तनपान, परुक खाना तथा परामर्यका लागि आमा समहूको िठैकको 

िेला कमतौलका िालिामलकाहरूलाई पोवषलो जाउलो र पोवषलो मलिो 
िनाउन प्रदर्यन िने। 

 िहुक्षेत्रीय पोषर् काययक्रम सञ्चामलत वडाका सि ै स्वास््यकममयहरूलाई 
िहुक्षेत्रीय पोषर्को िारेमा अमभमखुीकरर् िने।  

 समीक्षा र ननयममत िठैक सञ्चालन िने। 
 ष्ज.स्वा.का.सँि सहकाययिरी िहुक्षेत्रीय पोषर् काययक्रमको सचूना 

प्रर्ाली स्थापना िने  

 िहुक्षेत्रीय पोषर् काययक्रम लाि ुभएका वडाहरूमा अवष्स्थत मा.वव तथा 
उ.मा.वव.का ववद्याथीहरूलाई सनूौला हजार ददनका िारेमा वषयको दईु 
पिक सचेतना मलूक काययक्रम सञ्चालन िने । 

 स्थानीय तह को योजना तजुयमा िदाय पोषर् सम्िन्द्धी काययक्रम 
समावेस िने। 

 वडास्तरमा ववस्तार 
o िहुक्षेत्रीय पोषर् योजना अनसुार यस आ.व. मभत्रमा कष्म्तमा 

५०% वडाहरूमा ववस्तार िने। 
o वडा स्तरमा पोषर् तथा खाद्य सरुक्षा ननदेर्क सममनत िठन तथा 

अमभमखूीकरर् काययक्रम िने। यसका लागि अन्द्य साझेदार 
ससं्थासँि समन्द्वय िरी स्रोत पररचालन िने। 

 िहुक्षेत्रीय पोषर् काययक्रम लाि ूभएका स्वास््य ससं्थामा पोषर् कनयर 
स्थापना िने। 



 

 

20 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

 स्वस्थ िच्चा प्रनतयोगिता (Healthly Baby Competition) सञ्चालनिने। 
िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 

ननदेमर्का २०७२, र प्रचमलत भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 
अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्थानीयस्तरमा नीनत, योजना र िहुक्षते्रीय समन्द्वयमा सधुार आएको 

हुनेछ। 
 पोषर् लक्षक्षत वा पोषर् सम्वेदनर्ील सेवाहरूको उच्चतम प्रयोि िने 

व्यवहारमा सधुार हुनेछ। 
अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 

प्रनतवेदन िने। 

३.२ मभटाममन ए क्याप्सलु आमववतरण कायइक्रमका लागि मदहला स्वास््थ स्वयसेंववका पररिालन 
(२ िरण कानत इक रव ैशाख) 

उद्देश्य  मदहला स्वास््य स्वय ं सेववकाल े लक्षक्षत उमेरका िालिामलकाहरूलाई  
मभिाममन ए तथा जुकाको औषधी खुवाउन सहजताका लागि यातायात खचय 
उपलब्ध िराउन।ु 

लक्षक्षत समहू ५ वषय मनूनका िालिामलका, िभयवती मदहला, सतु्केरी आमा तथा क्रकर्ोरीहरू 

काययक्रम सञ्चालन 

िने ननकाय 

सव ैपामलकाहरू तथा सो अन्द्तियतका सम्िद्ध स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन 

अवधी 
स्वीकृत काययक्रममा उल्लखे भए अनसुार 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
 िरै्ाख र कानत यकको मभिाममन ए तथा जुकाको औषधी आम ववतरर् 

अमभयान सम्पन्द्न भए पश्चात ् म.स्वा.स्व.से.हरूलाई यो पररचालन 
खचय उपलब्ध िने।   

 िहुक्षेबत्रय पोषर् योजना लाि ु ष्जल्लाहरूमा यस अमभयानको अनतररक्त 
२ ददन थप िरी ४ ददन िाल पोषर् सप्ताहको रूपमा वहृत्तर पोषर् 
लेखाजोखा, परामर्य लिायत ववषरे् पोषर् काययक्रम आयोजना िरी 
ननम्नानसुारका क्रक्रयाकलापहरूसञ्चालन िनेिः 

 ५ वषय मनूनका िालिामलकाको वदृ्गध अनिुमन र पोषर् परामर्य िने। 
 ५ वषय मनूनका िालिामलका र िभयवती मदहला तथा स्तनपान िराईरहेका 

आमाहरूको पोषर् अवस्था लेखाजोखा (Screening) िने। 
 स्वास््य आमा समहूको िठैक सञ्चालन िरी पोषर् सम्िन्द्धी ववषयमा 

वहृत्तर छलिल िने िराउने। 
 मभिाममन ए र जकुाको औषधी ववतरर् 

 िहु सकु्ष्मपोषक तत्व (िाल मभिा) ववतरर् 

 आइरन चक्की ववतरर् (िभयवती, सतु्केरी र क्रकर्ोरीहरू)  

 आयोडडन यकु्त ननूको उपभोि प्रवयधन िने 



 

 

21 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

 यसका लागि ष्जल्ला तथा पामलकास्तरिाि कायययोजना िनाई काययक्रम 
सञ्चालन िनुय पनेछ। साथै यो अमभयान सञ्चालनको ववस्ततृ ननदेमर्का 
पनछ उपलब्ध िराइनेछ। 

िजेि िाँडिाँड ६ देखख ५९ मदहनाका िालिामलकाहरूलाई मभिाममन ए र १२ देखख ५९ 
मदहनासम्मका िालिामलकाहरूलाई जुकाको औषधीवषयमा २ पिक खुवाउने 
काययक्रममा पररचालन हुने पामलका अन्द्तियतका म.स्वा.स्व.से.हरूलाई 
प्रनतददन रू.४०० का दरल ेदईु पिक जम्मा िरी चार ददनको पररचालन खचय 
उपलब्ध िराउन।े 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  मदहला स्वास््य स्वयसंवेवकाल े लक्षक्षत उमेरका िालिामलकाहरूलाई  
मभिाममन ए तथा जुकाको औषधी सहज रूपमा खुवाउन सक्नेछन ्र सो 
को अमभलखे प्राप्त िनय समेत सहज हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 

३.३  कुपोषण व्यवस्थापनको लागि पोषण पनु:स्थापना िहृ सञ्िालन 

उद्देश्य   िालिामलकाको कडा र्ीघ्र कुपोषर्को उपचार तथा व्यवस्थापन 
िने। 

 िालिामलकाका साथै हेरचाह िने अमभभावकहरूलाई पोषर् 
सम्िन्द्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान िने। 

 पोषर् पनुिःस्थापना िहृमा ० देखख ५९ मदहनाका कडा र्ीघ्र 
कुपोवषत िच्चाहरूलाई भनाय िरी २४ स ैघण्िा स्वास््यकममयहरूको 
ननिराननमा राखीउपचार िने। 

लक्षक्षत समहू ० देखख ५९ मदहनाका कडा र्ीघ्र कुपोवषत िच्चाहरू र नतनका 
हेरालहुरू। 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

पामलकास्तरमा रहेका सरकारी ष्जल्ला अस्पताल 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया पोषर् पनु:स्थापना िहृ सञ्चालन ननदेमर्का २०७० अनसुार 
अपेक्षक्षत प्रनतिल ० देखख ५९ मदहनाका िालिामलकालाई कडा र्ीघ्र कुपोषर्का कारर् 

हुनसक्नेअकाल मतृ्यिुाि िचाउने र अमभभावकहरूमा खाना तथा 
पोषर्को िारेमा चेतना अमभवदृ्गधहुने। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेखराख्न े 



 

 

22 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

३.४ पोषण सम्िन्त्धी राजरिय ददवसहूमा पोषण सम्िन्त्धी िनतबिगध सञ्िालन (स्तनपान सप्ताह, 
आयोडिन मदहना, ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह आददमा) 

उद्देश्य  पोषर् सम्िन्द्धी ववकृती र समस्यािारे जन समदुायलाई जानकारी 
तथा सचेत िराउने। 

 आहार व्यवहार पररवतयनका लागि सञ्चार िने। 
लक्षक्षत समहू १००० ददनका मदहला तथा िालिामलकाहरू (िभयवनतहँुदा देखख १००० 

ददन सम्मका मदहला तथा िालिामलकाहरू) साथै नतनका अववभावक, 

हेराल ुतथा सरोकारवालाहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका र मातहतका स्वास््य ससं्था तथा मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववका 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  यस क्रक्रयाकलाप अन्द्तियत ननम्नानसुारका िनतववगधहरू ननददयटि 
ननदेमर्का (ष्जल्ला स्वास््य कायायलयिाि प्राप्त हुनेछ) अनसुार 
स्थानीय तहमा सञ्चालन िनुयपनेछिः 
क) ववश्व स्तनपान सप्ताह मनाउन े

ख) आयोडडन मदहना (िेब्रअुरी) मनाउन े

ि) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् सप्ताह मनाउन े

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  जनस्तरमा पोषर् सम्िन्द्धी चेतनामा वदृ्गध हुने। 
 पोषर् सम्िन्द्धी आहार व्यवहार पररवतयन तथा सधुार भ ैमदहला 

तथा िालिामलकाहरूलाई सकं्रामक रोिहरू लाग्न तथा कुपोषर् र 
अकाल मतृ्यिुाि िचाउन सक्रकने। 

अमभलेखन /प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

  



 

 

23 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

३.५ पणूइ पोषणयकु्त (िाउँ / विा अमभयान) सनुौला १००० ददनका मदहला तथा िालिामलका लक्षक्षत 

उद्देश्य  घरायसीस्तरमा मात ृतथा िाल पोषर् अवस्थालाई सधुार िने ।  

 कुपोषर् रदहत समदुाय घोषर्ा र त्यसको स्थायीत्वका लागि 
सरोकारवालाहरूलाई सलंग्न िराउने। 

लक्षक्षत समहू क) िभयवनत हुदाँ देखख १००० ददन सम्मका मदहला तथा िालिामलकाहरू 
 २ वषय मनूनका िालिामलकाहरू, 

 िभयवनत तथा स्तनपान िराइरहेकी मदहलाहरू, 

 १००० ददनका मदहला तथा िालिामलकाहरूका हेरचाहकताय तथा 
घरपररवारहरू। 

ख) ५ वषय मनूनका िालिामलकाहरू 

 मभिाममन ए, जुकाको औषधी र कुपोषर्को उपचार तथा 
व्यवस्थापन सेवा। 

ि)क्रकर्ोर/क्रकर्ोरीहरू 

 MIYCN परामर्य, ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् र जुकाको 
औषधी ववतरर् काययक्रम, क्रकर्ोरीहरूलाई आइरन िोमलक एमसड 
ववतरर् र पोषर् परामर्य सेवा। 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलकाहरू र मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया पणूइ पोषणयकु्त िाँउ/विा घोषणा कायइक्रम कायाइन्त्वयन प्रकक्रयााः 
 िाउपामलका स्तरीय अमभमखुीकरर् िठैक 

 िाउपामलका स्तररय योजना तजुयमा िठैक  र परू्य पोषर्यकु्त 
िाँउ/वडा छनौि िने। 

 सचूना सकंलन  

 घरधुरी पदहचान (हजार ददन मभत्रका आमाहरूको) 

 प्रमार्ीकरर् दिमको िठन तथा सचूकका िारेमा अमभमखुीकरर् 

 पवुय प्रमार्ीकरर् तथा घोषर्ा तयारी  

 घोषर्ा तथा स्थानयत्व  

पणूइ पोषणयकु्त िाँउ/विा घोषणा प्रकक्रया 
 सचूना सकंलन िने (प्रजनन उमेरका मदहला, िभयवती तथा 

सतु्केरी मदहला, नवजात मर्र्,ु २ वषय मनुीका िालिामलकाहरू) 

 पोषर् सम्िन्द्धी काययक्रमहरूको अद्यावगधक िने (िभयवनत तथा 
उत्तर प्रसनूत जाँच िराएको, स्वस््य ससं्था म ैसतु्केरी िराउने, 

मभिाममन ए खाएको, िभवती मदहलाले १८० आइरन चष्क्क 
खाएको, जुकाको औषधी खाएको, प्रत्येक मदहनामा िच्चाको 
वदृ्गध अनिुमन िरेको आदद)  

 मापदण्ड पिेु नपिेुको प्रमार्ीकरर् िने।  



 

 

24 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

 मापदण्ड प्रमार्ीकरर् लिायतका उपरोक्त िनतववगध यस 
सम्िन्द्धी ववस्ततृ प्राववगधक ननदेमर्का (ष्जल्ला स्वास््यिाि 
प्राप्त िनय सक्रकनेछ) अनसुार िने। 

उपरोक्तानसुार मापदण्ड पिेुको खण्डमा घोषर्ा िने, नपिेुको खण्डमा 
सधुारका लागि काययक्रम िने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  घरायसीस्तरमा मात ृतथा िाल पोषर् अवस्थालाई सधुार हुने।  

 कुपोषर् रदहत समदुाय घोषर्ा र त्यसको स्थानयत्वका लागि 
सरोकारवालाहरू सलंग्न हुने।  

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 

३.६ मशश ुतथा िाल्यकामलन पोषण तथा िाल निद अनदुान कायइक्रम ववस्तार 

उद्देश्य  स्वास््य तथा पोषर् सेवामा लक्षक्षत समहूको पहँूचमा अमभवदृ्गध 
िने। 

 पोषर् सेवालाई सामाष्जक सरुक्षा काययक्रमसिं एक्रककृत िरी लक्षक्षत 
िालिामलकाहरूको ववद्यमान पोषर्यकु्त आहार व्यवहार सधुार र 
खाद्य असरुक्षा न्द्यनूनकरर् िने। 

लक्षक्षत समहू सम्िष्न्द्धत पामलकाअन्द्तियतका प्रत्येक पररवार÷दम्पनतका िढीमा २ जना 
५ वषयमनूनका िालिामलका, िभयवती तथा सतु्केरी मदहलाहरू। 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

िजेि बिननयोजन भएका पामलकाहरू र मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  पामलकातथा वडा स्तरीय सामाष्जक पररचालक र िाल निद 
अनदुान ववतरर् िने कमयचारीको लागि १ ददने मर्र् ु तथा 
िाल्यकालीन पोषर् तथा िाल निद अनदुानिारे अमभमखुीकरर् 
तामलम। 

 िाल निद अनदुान ववतरर्को समयमा स्वास््य आमा समहूको 
िठैक सञ्चालन िने। 

 िाल निद अनदुान ववतरर्को समयमा सामाष्जक पररचालक वा 
िाल निद अनदुान ववतरर् िने कमयचारीसँि समन्द्वय एव ं
उपष्स्थनतमा मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाद्वारा आमा समहूको 
िठैक सञ्चालन िने। 

 िठैकमा िाल निद अनदुानलाई ५ वषय मनुनका िालिामलकाहरूको 
पोषर्स्तरमा सधुार ल्याउनका लागिवदृ्गध अनिुमन ननयममत 
रूपमा िनय/िराउन तथा पोषर् परामर्य सेवा, जन्द्म दताय, िाल 
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अनदुान पाए नपाएकोिारे छलिल िने,  

 अनदुान पाएको भए पोषर्यकु्त खानाका लागि उपयोि िने 
िारेमा छलिल िने।  

 साथै स्वास््य ससं्था र स्थानीयतहिीच सयंकु्त अनिुमनिारे 
जनचेतना अमभवदृ्गध िने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  ५ वषय मनुनका िालिामलकाहरूलाई उपलब्ध िराइएको निद 
अनदुान पोषर्यकु्त आहारको लागि उपयोि भएको हुनेछ । 

 लक्षक्षत समहूको स्वास््य तथा पोषर् ष्स्थनतमा सधुार, स्वास््य 
तथा पोषर् सेवाको पहँूचमा वदृ्गध, वदृ्गध अनिुमन र पोषर् 
परामर्य सेवाको प्रयोिदर िढेको हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 

३.७ पोषण सम्िद्ध सिूकहूको ूटीन िाटा क्वामलटी सेल्ि एमससमेन्त्ट 

(Routine Data Quality Self Assessment -RDQA of Nutrition Indicators) 

उद्देश्य  स्वास््य ससं्था देखख पामलका स्तरसम्मको अमभलखे र प्रनतवेदनमा 
परू्यता, एकरूपता, आगधकारीकता र ववश्वसननयताको पदहचान र 
मलू्यांकन िने।   

 पोषर् सेवा प्रर्ालीको िरु्स्तर मलू्याङ्कन िने।  

 पोषर् सम्िद्ध त्याङ्कको एकरूपता र ववश्वसननयता अमभवदृ्गध 
िने।    

लक्षक्षत समहू स्वास््य सचूना व्यवस्थापन प्रर्ाली र सो अन्द्तियतका पोषर् सम्िद्ध 
काययक्रम सञ्चालन तहहरू। 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलकाहरु र मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया यो क्रक्रयाकलाप सम्िष्न्द्धतिाउँ/निरपामलका अन्द्तियत स्वास््य हेने 
व्यष्क्त र त्याङ्क हेने व्यष्क्त १/१ जना िरी २ जनाल े छनौि 
भएका स्वास््य ससं्थामा िई RDQA सञ्चालन ननदेमर्का - ष्जल्ला 
स्वास््य कायायलयिाि प्राप्त हुने) अनसुार ननम्न प्रक्रक्रया अपनाई 
िनुयपनेछ।  

 RDQA सञ्चालन िाउँ/निर पामलका मातहतकास्वास््य 
ससं्थाहरूमा ननम्नानसुारको आधारमा स्वास््य ससं्थाहरू छनौि 
िने।  

 ० देखी ११ मदहनाका मर्र्कुो वदृ्गध अनिुमनको कभरेज 
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अगधक वा न्द्यनू भएका। 
 १८० चक्की आइरन िोमलक एमसड सेवन िने िभयवती 

मदहलाहरूको प्रनतर्त अगधक वा न्द्यनू भएका ।  

 परू्यस्तनपान  िराएका (जन्द्म े देखख ६ मदहनासम्म आमाको 
दधु मात्र ैखुवाइएका) मर्र्कुो प्रनतर्त अगधक वा न्द्यनू भएका।  

 ६ मदहना परूा हुने वववत्तकै परूक खाना र्रुूिररएको मर्र्कुो 
प्रनतर्त अगधक वा न्द्यनू भएका ।  

 पोषर् सम्िन्द्धी अन्द्य सचूकहरूको कभरेज (सखं्या वा 
प्रनतर्त) असमान्द्य, अगधक वा न्द्यनू भएको आधारहरूलाई 
समेत मध्यनजर िरी स्वास््य ससं्थाहरू छनौि िनुयपने हुन्द्छ। 

 RDQA को लागि आवश्यकता अनसुारसम्िष्न्द्धत स्वास््य 
ससं्था वा पामलकाले िारामहरू वप्रन्द्ि वा िोिोकपी िरी मलएर 
जाने।  

 RDQA सञ्चालन िनयका लागि क्रिल्डमा जानभुन्द्दा पदहल ेक्रिल्डमा 
खदि जाने सहजकतायहरूका लागि पामलकास्तरमा RDQA सञ्चालन 
र सोको िुल्सिारे छलिल िरी प्रटि हुनपुनेछ।  

 यो छलिल RDQA सम्िन्द्धी अमभमखुीकरर् मलईसकेका पामलकाको 
स्वास््य प्रमखुले सञ्चालन िरी िारामहरू भने तरीका, सचूना 
सङ्कलन िने प्रक्रक्रया लिायत काययक्रमको िारेमा ववस्ततृ जानकारी 
िराउने। 

 RDQA सञ्चालन भए पश्चात ् RDQA सञ्चालन भएका सि ै
स्वास््य ससं्थाको त्यांङ्क समायोजन िरी, सधुार िनुयपने ववषय 
र उपायहरूिारे छलिल र अन्द्तरक्रक्रया मािय त प्राप्त िदुाँहरू 
समेतसमेदि प्रनतवेदन तयार िने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल स्वास््य व्यवस्थापन सचूना प्रर्ालीमा पोषर् सम्िन्द्धी त्याङ्कहरूको 
िरु्स्तरीयता र ववश्वसननयतामा अमभवदृ्गध हुने। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 
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३.८ एकीकृत मशश ुतथा िाल्यकामलन पोषण तथा िालमभटा समदुाय प्रिधइन 

क) एकीकृत मर्र् ुतथा िाल्यकालीन पोषर् र सकु्ष्म पोषकतत्व (िालमभिा) समदुाय प्रिधयन काययक्रम 

समीक्षा, पनुरावलोकन र ननरन्द्तर सञ्चालन 

ख)  िाल्यकामलन पोषर् र िालमभिा समदुाय प्रवदयन काययक्रम ववस्तार 
 

उद्देश्य  स्वास््यसँि सम्िष्न्द्धत सरकारी तहका कमयचारीहरूलाई िालमभिा 
र सोको आपनूतय, काययक्रमको मखु्य सन्द्देर् तथा सम्िष्न्द्धत 
अनिुमन,अमभलेख र प्रनतवदेनिारे क्षमता अमभवद्गध िने । 

 आमा÷अमभभावक,स्वस््यकमी तथा समदुायका अन्द्य सदस्यहरू 
समक्ष मर्र् ुतथा िाल्यकामलन पोषर् र िाल मभिािारे जनचेतना 
अमभिदु्गध िने । 

लक्षक्षत समहू दईु वषय मनुनका उमेर (०–२३ मदहना) िालिामलकाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलकाहरु र मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया यस क्रक्रयाकलाप सञ्चालनको लागि ववस्ततृ ननदेमर्काको साथै मलुतिः 
ननम्नानसुार िनतववगधहरू सञ्चालन िनुयपनेछिः 
क)िाउँ/निर पामलकास्तरीय स्वास््य ससं्था प्रमखुहूको समीक्षा 
िोरठठाः 

 िाउँ/निर पामलकास्तरमा सञ्चालन हुने स्वास््य तथा 
पोषर्सम्िन्द्धी चौमामसक समीक्षा िोटठीसँि ैजोडड थप १ ददन 
एक्रककृत मर्र् ुतथा वाल्यकामलन पोषर् र िाल मभिा समदुाय 
प्रवद्यधन काययक्रमको समीक्षा सञ्चालन िनुय पनेछ।  

 वावषयक समीक्षा िोटठीमा एक्रककृत मर्र् ु तथा वाल्यकामलन 
पोषर् र िाल मभिा समदुाय प्रवयधन काययक्रमको पनन प्रिनत 
समीक्षा िने। 

 काययक्रमसँि सम्िष्न्द्धतप्रिनतको अवस्था, सधुार िनुयपने अवस्था 
तथा मसकाईको ववश्लेषर् िने र खास सवालहरूको पदहचान 
िरी अको योजनामा समावरे् िराउने। 

 यो समीक्षािोटठीमा आउन ु भन्द्दा पदहला स्वास््य ससं्थाको 
ननयममत समीक्षा िठैकमा मर्र् ुतथा िाल्यकामलन पोषर् तथा 
िालमभिा सम्िन्द्धी छलिल िने।   

ख) मदहला स्वास््य स्वयं सेववकाहूको १ ददने समीक्षा िोरठठाः 
 िाउँ/निर पामलका मातहतका सि ै मदहला स्वास््य स्वय ं

सेववकाहरूको एकीकृत मर्र् ुतथा िाल्यकामलन पोषर् र सकु्ष्म 
पोषकतत्व (िाल मभिा) समदुाय प्रवयधन सम्िन्द्धी १ ददने 
अमभमखुीकरर् तथा समीक्षा सञ्चालन िने। 

 यो अमभमखुीकरर् तथा समीक्षा िोटठी सम्िष्न्द्धत स्वास््य 
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ससं्था प्रमखुले सञ्चालन िने । यसका लागि आवश्यकता 
अनसुार अन्द्य स्वास््यकमीको सहयोि मलन सक्रकनेछ।  

ि) स्वास््य आमा समहूलाई मशश ुतथा वाल्यकामलन पोषण र िाल 
मभटा सम्िन्त्धी अमभमखुीकरण तथा पोमसलो मलटो, जाउलो तयारी 
सम्िन्त्धी प्रदशइनीाः 
 १००० ददनका मदहलाहरूलाई स्वास््य आमा समहूमा समावेर् िरी 

एक्रककृत मर्र् ुतथा िाल्यकामलन पोषर् र िाल मभिा सम्िन्द्धी 
अमभमखुीकरर् िने।अमभमखुीकरर्मा ननम्न ववषयहरूमा छलिल 
िराउनेिः 

 िभयवनत तथा सतु्केरी मदहलालाई आइरन चक्की, पोवषलो खाना, 
आराम, स्वास््य ससं्थामा सतु्केरी, वविौनत दधु र आयोननूको 
प्रयोि, प्रवयधनका साथै महत्वको िारे। 

 िच्चा जन्द्म े देखख ५ मदहनाको उमेर सम्म परू्य स्तनपानको 
महत्व र प्रवयधन तथा हरेक मदहन वदृ्गध अनिुमनको िारे। 

 िच्चा ६ मदहना देखख २३ मदहनासम्मको िालिामलकालाई समयम ै
थप आहारको र्रुूवात िने, पिक पिक खुवाउने, हरेक पिक 
खुवाउदा अन्द्न, िेडािडुी, दधु,माछामास,ु अण्डा, हररयो तरकारी तथा 
िलिूलहरू समावेर् िने तथा मलिो तथा जाउलो÷खखचडी प्रवयधन 
िने िारे।  

 खानामा िालमभिा ममसाएर खुवाउन ु पनेमा जोड ददन े एव ं दईु 
वषयसम्म ननरन्द्तर स्तनपान खुवाउन ु को साथै हरेक मदहनामा 
वदृ्गध अनिुमन ववषयको प्रवयधन र महत्वका िारे। 

 वषयको १ पिक, जुन िेलामा िाल मभिा आम ववतरर् िररन्द्छ, त्यो 
समयमा १००० ददनका मदहलाहरू र उनीहरूको अववभावक तथा 
हेरालहुरूलाई ननम्न ववषयमा अमभमखुीकरर् िराउन ुपनेिः 

 पोवषलो मलिो, जाउलो िनाउन मसकाउने काययक्रम सञ्चालन िने।  

 सो काययक्रममा तयार पाररएको पोवषलो मलिो, जाउलोमा िालमभिा 
ममसाएर सि ै६ देखख २३ मदहनाका िालिामलकालाई खुवाउने। 

 पोवषलो मलिो, जाउलो िनाउन प्रदर्यनीका लागि चादहने सम्परू्य 
सामाग्रीहरू जस्त ैअन्द्न, िेडािडुी र भाँडाहरूको स्थानीय स्तरिाि 
न ैव्यवस्था िने।  

 मर्र् ु तथा िाल्यकामलन पोषर् र िाल मभिाको महत्व, खुवाउने 
तररका, सरसिाई, स्तनपान, परुक खाना आददको िारेमा छलिल 
िने। 

 अमभमखुीकरर्को श्रोत व्यष्क्तको रूपमा म.स्वा.स्व.से. 
पररचालन िने।  

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थािाि आवश्यकतानसुार अनिुमन तथा 
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सपुररवेक्षर् िनय सक्ने। 
उल्लेखखत क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालनका लागि ननम्नानसुार िजेि श्रोतको 
व्यवस्था िररएको छिः 
 क्रक्र.न.ंक र ख, ििः सखंुवासभा, मोरङ्ि, सनुसरी, पसाय, पाल्पा, 

रूपन्द्देही, कवपलवस्त,ु रूकुम, दांि, िददयया, अछाम र डडलेधुरा 
 क्रक्र.न.ं ििः सखंुवासभा, िोखाय, रसवुा, पाल्पा, रूपन्द्देही, कवपलवस्त,ु 

रूकुम, दाङ्ि, िददयया, अछाम र डडलेधुरा 
 क्रक्र.न.ं क, ख र ििः सञ्चालनका लागि ष्जल्लामा सञ्चामलत 

आकष्टमक पोषर् सम्िन्द्धी पनुलायभ काययक्रमिः मकवानपरु, िोखाय, 
रसवुा 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 

३.९ शीघ्र कुपोषणको एकककृत व्यवस्थापन कायइक्रम 

(कायइक्रम ननरन्त्तरता, बिस्तार र तामलम) 

उद्देश्य  र्ीघ्र कुपोषर् भएका िालिामलकाको स्वास््य पनुिःस्थापना िनुय।  

 र्ीघ्र कुपोषर् भएका िच्चाहरूको अवस्था धेरै खराि हुनिाि 
रोकथाम िनुय। 

 नािालक तथा िालिामलकालाई जोखखमपरू्य १००० ददने झ्याली 
समयमा र्ीघ्र कुपोषर्हुनिाि रोकथामका लागि योिदान िनुय। र, 

 पाँच वषयमनुनका िालिामलकामा सकु्ष्म पोषर् तत्वको कमीले हुने 
कुपोषर् रोकथाम िनुय। 

लक्षक्षत समहू  ५ वषय मनुनका र्ीघ्र कुपोवषत िालिामलका 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलकाहरु र मातहतका स्वास््य ससं्था, मदहला स्वास््य 
स्वय ं सेववकाहरू रसरकारी अस्पतालमा स्थापना भएको अन्द्तरङ्ि 
उपचार केन्द्र।  

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया १. पामलकास्तरीय पनुरावलोकन िोरठठ 
 मर्घ्र कुपोषको एक्रककृत व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालन भएका 

िाउँ/निर पामलकाहरूले १ ददने काययक्रमको पनुरावलोकन 
िोटठीसञ्चालन िने।  

 िदहरंि सेवा सञ्चालन भएको स्वास््य ससं्थाको ईन्द्चाजय, पोषर् 
सम्पकय  व्यष्क्त तथा अन्द्य स्वास््य ससं्थािाि स्वास््य ससं्था 
ईन्द्चाजय र १ जना अन्द्तरंि उपचार केन्द्र (ववर्षे उपचार 
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कक्ष) वा पोषर् पनुस्थापना िहृका प्रनतननगधको उपष्स्थतीमा 
िोटठीसञ्चालन िने।  

 काययक्रमको सञ्चालन पामलकाका स्वास््य प्रमखु तथा स्वास््य 
सहायकल ेसञ्चालन िने। 

२. स्वास््यकममइहूको आधारभतु तामलम  

 यो काययक्रम सञ्चालन भएका सि ैपामलकाहरूमा नया ँननयषू्क्त 
भई आएका स्वास््यकममय तथा तामलम मलन छुिेका 
स्वास््यकममयहरूलाई ४ ददने आधारभतू तामलम प्रदान िने ।  

 काययक्रमको सञ्चालन पामलकाका स्वास््य प्रमखु तथा स्वास््य 
सहायकल ेसञ्चालन िने। 

क. स्वास््यकममइहूको आधारभतु तथा पनुताइजिी तामलम 

 आधारभतु तामलम मलई सकेका स्वास््यकमीहरूलाई लक्षक्षत िरी 
र्ीघ्र कुपोषर्को एक्रककृत व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालन 
भएका सि ै पामलकाकामा२ ददने पनुतायजिी तामलम सञ्चालन 
िने। 

 साथै आ.ि. २०७३÷०७४ मा काययक्रम ववस्तार िररएका 
ष्जल्लाहरू (डोिी, रूकुम, पसाय, महोत्तरी, खोिांि र पाचँथर) मा 
सम्पन्द्न हुन नसक्रकएको तामलम भए सञ्चालनलाई ननरन्द्तरता 
ददने।  

 यो तामलम सम्िष्न्द्धत पामलकाका स्वास््य प्रमखु र स्वास््य 
सहायकल ेसञ्चालन िने।  

ख. मदहला स्वास््य सेववकाहूको आधारभतू तामलम तथा पनुताइजिी 
तामलम 

 यो काययक्रम सञ्चालन भएका पामलकाहरू (२४ ष्जल्लाहरुिः 
अछाम, िझाङ्ि, िाजुरा, ितैडी, डडलेधुरा, कन्द्चनपरु, िददयया, 
जाजरकोि, जुम्ला, मिु,ु कालीकोि, हुम्ला, डोल्पा, कवपलवस्त,ु 

सलायही, सप्तरी, धनषुा, डोिी, रूकुम, नवलपरासी, पसाय, महोत्तरी, 
खोिांि र पाँचथर) का सि ै मदहला स्वास््य स्वयं 
सेववकाहरूलाई लक्षक्षत िरी र्ीघ्र कुपोषर्को एक्रककृत 
व्यवस्थापन काययक्रम सम्िन्द्धमा १ ददने पनतुायजिी तामलम 
सञ्चालन िने। 

 यो तामलमको सञ्चालन सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाका प्रमखुले 
िने।  

 यो तामलमको सञ्चालन सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाका प्रमखुले 
िने।  

 साथै आ.ि. २०७३÷०७४ मा काययक्रम ववस्तार िररएका 
ष्जल्लाहरू (डोिी, रूकुम, पसाय, महोत्तरी, खोिांि र पाचँथर) का 
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मदहला स्वास््य स्वय ं सेववकाको आधारभतू तामलम 
सञ्चालनलाई ननरन्द्तरता ददन े। 

 यस तामलमको सहष्जकरर् सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु र 
निरपामलका तथा िाँउपामलकािाि खदिएका तामलम प्राप्त 
सपुररवेक्षकले िने।  

क. ५ (पाँि) ददन ेजजल्ला स्तरीय प्रमशक्षक प्रमशक्षण 

 स्थानीय तहमा काययक्रम ववस्तार र तामलम सञ्चालन िनुय पवूय 
ष्जल्लास्तरमा प्रत्येक पामलकाका स्वास््य प्रमखु र स्वास््य 
सपुररवेक्षक १/१ जना िरी प्रत्येक पामलकािाि २÷२ जनाको 
सहभािीतामा ष्जल्लास्तरीय तामलम सञ्चालन हुनेछ।  

 यो तामलमको सहजीकरर् ष्जल्ला स्वास््य समन्द्वय इकाई वा 
साववकको ष्जल्ला (जन) स्वास््य कायायलयका यस काययक्रम 
सम्िन्द्धी प्रमर्क्षक प्रमर्क्षर् तामलम प्राप्त स्वास््यकमीहरूले 
िनेछन।  

 यो तामलमको अष्न्द्तम ददन काययक्रम ववस्तार र मातहतको 
तहमा तामलम सञ्चालन िने सम्िन्द्धी योजना तजुयमा िनुय 
पनेछ।   

ख. ४ (िार) ददने पामलका स्तरीय स्वास््यकमीहूको तामलम 

 प्रमर्क्षक प्रमर्क्षर् पश्चात सि ै पामलकाहरूले आ आिनो 
मातहतका स्वास््यकमीहरूलाई ४ ददनको र्ीघ्र कुपोषर्को 
एक्रककृत व्यवस्थापनको तामलम सञ्चालन िनय पनेछ।  

 तामलमको सञ्चालन िाउँ/निर पामलकाका स्वास््य प्रमखु तथा 
सहायकल ेसञ्चालन िनुय पनेछ।  

ि. ४(िार) ददने जजल्ला स्तरीय Stabilization Center (SC) बिशषे 
उपिार व्यवस्थापन तामलम 

 काययक्रम ववस्तार हुने ष्जल्ला ष्स्थत सरकारी अस्पतालका िालरोि 
ववभाि वा मर्घ्र कुपोषर्को एक्रककृत व्यावस्थापन काययक्रम 
अन्द्तियत अस्पतालमा स्थापना हुने अन्द्तिरंि उपचार केन्द्र वा 
ववषरे् उपचार कक्षमा काययरत मेडीकल अगधकृत, नमसिंि स्िाि, 

ररवा सरकारी अस्पतालमा रहेको पोषर् पनु:स्थापना िहृ 
अन्द्तियतका िाल रोि ववषरे्ज्ञ, नमसिंि स्िािहरूलाई अन्द्तरंि 
उपचार केन्द्द (ववर्षे उपचार कक्ष) को तामलम सञ्चालन िने।   

 यस तामलम अन्द्तरंि उपचार केन्द्र (ववर्षे उपचार कक्ष) को 
तामलम प्राप्त ब्यष्क्तद्घारा िररनेछ। 

घ. २ (दईु) ददने समदुाय स्तरको तामलम 

 िाउँ/निर पामलकास्तरीय तामलम प्राप्त स्वास््यकमील ेआफ्नो 
पामलका मातहतमा रहेका सव ै मदहला स्वास््य स्वय ं
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सेववकाहरूलाई यो मर्घ्र कुपोषर्को एक्रककृत व्यवस्थापन 
सम्िन्द्धी २ ददने तामलम प्रदान िनेछन।  

 यो तामलमको प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म 
सहभािी िरी प्रत्येक व्याचमा २/२ जना सहजकतायहरूले 
सहजीकरर् िनुयपनेछ।  

 यो तामलम पश्चात ् तामलम प्राप्त स्वय ं सेववकाहरूले आफ्नो 
समदुायमा िएर स्वास््य आमा समहूको िठैकमा काययक्रम 
सम्िन्द्धी ववषयवस्तहुरूमा छलिल िराउन ुपदयछ।  

ङ.िाउँ/निर पामलका स्तरीय सपुररवेक्षण तथा अनिुमन 

 काययक्रम सञ्चालन भएका सि ै पामलकािाि ननयममत रूपमा 
काययक्रमको िदहरङ उपचार केन्द्र (OTC) सेवा, समदुाय स्तरमा 
सञ्चामलत काययक्रम तथा ववर्षे उपचार कक्ष (SC) को 
सहयोिात्मक सपुरीवेक्षर् तथा अनिुमन िनुय पनेछ।  

 साथै स्वास््य मन्द्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाि र यनुनसेि 
नेपालद्धारा िाउँ/निर पामलकाहरूले सञ्चालन िरेको, िदहरङ 
उपचार सेवा (OTC), समदुायस्तरमा सञ्चामलत काययक्रम तथा 
ववर्षे उपचार कक्ष (SC) एव ं पोषर् पनुिःस्थापना िहृको 
सहयोिात्मक सपुरीवेक्षर् तथा अनिुमन िररनेछ।  

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थािाि िाउँ घर ष्क्लननक तथा 
म.स्वा.से.को काययको सहयोिात्मक सपुरीवेक्षर् तथा अनिुमन 
िनुय पनेछ। 

अन्त्तरश्ङ्ि उपिार केन्त्र (ववशषे उपिार कक्ष) को तामलम 

 ववस्तार हुने ष्जल्लाका पामलकाहरूमा ष्जल्ला अस्पताल तथा 
प्राथममक स्वास््य केन्द्र र पोषर् पनुस्थापना िहृको अन्द्तरंि 
उपचार केन्द्रमा काययरत स्वास््यकममयहरूलाई ४ ददने अन्द्तरंि 
उपचार केन्द्द (ववर्षे उपचार कक्ष) को तामलम सञ्चालन िने।  

 यसको लागि तामलम प्राप्त मेडडकल अगधकृत र पोषर् सम्पकय  
व्यष्क्तले तामलम सञ्चालन िने।  

 काययक्रम ववस्तार हुने नया ँ ष्जल्लाहरूको हकमा ननम्नानसुार 
तामलम सञ्चालन िनेिः 

१) जजल्लास्तरीय प्रमशक्षक प्रमशक्षण तामलम 

 स्थानीय तहमा काययक्रम ववस्तार र तामलम सञ्चालन िनुय पवूय 
ष्जल्लास्तरमा प्रत्येक िाँउपामलका र निरपामलकाका 
स्वास््यप्रमखु र स्वास््य सपुररवेक्षक १/१ जना िरी प्रत्येक 
पामलकािाि २/२ जनाको सहभािीतामा ष्जल्लास्तरीय तामलम 
सञ्चालन हुनेछ।  

 यो तामलमको सहजीकरर् ष्जल्ला (जन) स्वास््य कायायलयका 
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यसकाययक्रम सम्िन्द्धी प्रमर्क्षक प्रमर्क्षर् तामलम प्राप्त 
स्वास््यकमीहरूले िने छन।् 

 यो तामलमको अष्न्द्तम ददन काययक्रम ववस्तार र मातहतको तहमा 
तामलम सञ्चालन िने सम्िन्द्धी योजना तजुयमा िने।   

२) निरपामलका तथा िाँउपामलका स्तरीय तामलमाः 
 ष्जल्लास्तरमा प्रमर्क्षक प्रमर्क्षर् तामलम मलएका िाउँपामलका र 

निरपामलकाका स्वास््य प्रमखु र स्वास््य सपुररवेक्षकहरूले 

आफ्नो पामलका अन्द्तियतका सम्परू्य स्वास््यकमीहरूलाई मर्घ्र 
कुपोषर्को एक्रककृत व्यवस्थापन सम्िन्द्धी ३ ददनेतामलम 
सञ्चालन िनुयपनेछ। 

 यो तामलम पामलकाको पायक पने स्थानमा आयोजना िनुयपनेछ।  

 तामलम सञ्चालन िदाय कम्तीमा २ जना प्रमर्क्षकहरूले सहजीकरर् 
िनुयपनेछ। 

३) समदुायस्तरीय तामलमाः  

 िाउँ/निर पामलकास्तरीय तामलम प्राप्त स्वास््यकमील ेआफ्नो 
िाउँ/निर पामलका मातहतमा रहेका सव ैमदहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरूलाई यो मर्घ्र कुपोषर्को एक्रककृत व्यवस्थापन 
सम्िन्द्धी २ ददने तामलम प्रदान िने । 

 यो तामलमको प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म सहभािी 
िरी प्रत्येक व्याचमा २/२ जना सहजकतायहरूले सहजीकरर् िने।  

 यो तामलम पश्चात ् तामलम प्राप्त स्वयसंेववकाहरूले आफ्नो 
समदुायमा िएर स्वास््य आमा समहूको िठैकमा काययक्रम 
सम्िन्द्धी ववषयवस्तहुरूमा छलिल िराउन ुपदयछ।  

४) अन्त्तरंि उपिार केन्त्र (ववशषे उपिार कक्ष) को तामलम 

 ववस्तार हुने ष्जल्लाष्स्थत सरकारी अस्पतालका िालरोि ववभाि 
वा मर्घ्र कुपोषर्को एक्रककृत व्यवस्थापन काययक्रम अन्द्तियत 
अस्पतालमा स्थापना हुने अन्द्तिरंि उपचार केन्द्र वा ववषरे् 
उपचार कक्षमा काययरत मेडडकल अगधकृत, नमसिंङ्ि स्िािय , र/वा 
सरकारी अस्पतालमा रहेको पोषर् पनुिःस्थापना िहृ अन्द्तियतका 
िाल रोि ववषरे्ज्ञ, नमसिंङ्ि स्िािय हरूलाई अन्द्तरंि उपचार केन्द्द 
(ववर्षे उपचार कक्ष) को तामलम सञ्चालन िने।   

 यस तामलम अन्द्तरंि उपचार केन्द्र (ववर्षे उपचार कक्ष) को 
तामलम प्राप्त ब्यष्क्तद्घारा िररनेछ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल ० देखख ५९ मदहनाका िालिामलकामा मर्घ्र कुपोषर्को रोकथाम तथा 
व्यवस्थापन िरी अकालमा मतृ्य ु  हुन नददने  र सोसँि सम्िष्न्द्धत 
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अन्द्य रोिहरूको पनन उपचार हुने।   
अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 

कायायलयमा प्रनतवेदन िने । 

३.१० आकजस्मक अवस्थामा पोषण कायइक्रम 

क) भकूम्प अनतप्रभाववत १४ ष्जल्लामा एक्रककृत पोषर् काययक्रम ननरन्द्तर सञ्चालन (ननयमीत काययक्रम, 

अनिुमन र पोषर्जन्द्य सामाग्री ढुवानी) 

ख) आकष्स्मक पोषर् काययक्रम सञ्चालन भएका भकूम्प अनतप्रभाववत ८ ष्जल्लाका पामलकाहरूमा 
काययक्रमको पनूतायजिी तथा ष्जल्ला स्तरीय समीक्षा 

 

 

उद्देश्य भकुम्प प्रभाववत १४ विा ष्जल्लाहरूमा पोषर् ववषयित क्षेत्रले ननधायरर् 
िरेको पनुलायभ अवस्थाका क्रक्रयाकलापलाई ननरन्द्तरता ददने । जस्तिैः 
 पाँच वषय मनुनका िालिामलका, िभयवनत तथा सतु्केरी मदहलाहरूमा हुने 

मध्यम र कडा मर्घ्र  कुपोषर् तथा मेडडकल जदिल्ताको उपचार 
िने। 

 ५ वषय मनुनका िालिामलका, िभयवनत, सतु्केरी मदहला तथा 
एच.आई.भी एड्स भएकाहरूमा सकू्ष्म पोषर्क तत्वका कमम हुन 
नददने। 

लक्षक्षत समहू ० देखख ५९ मदहनाका सि ैिालिामलका, भियवनत तथा सतु्केरी मदहलाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका तथा मातहतका स्वास््य ससं्था र मदहला स्वास््य 
स्वय ंसेववकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
१. मदहला स्वास््य स्वय सेववकाहूको पनुरावलोकन तथा पनुताइजिी 
तामलम 

 िोरखा, नवुाकोि, धाददिं, रसवुा, दोलखा र मसन्द्धुपलान्द्चोकका सि ै
पामलकाहरूमा १ ददने एक्रककृत पोषर् काययक्रमको पनुरावलोकन 
तथा पनुताजयिी तामलम सञ्चालन िने।  

 काययक्रम सञ्चालन सम्िष्न्द्धत पामलकाका स्वास््य प्रमखु तथा 
सहायकल ेसञ्चालन िनुयपनेछ।  

२. अनिुमन तथा ढुवानी 
 भकूम्प अनत प्रभाववत १४ विै ष्जल्लाहरू (परूानो) का सि ै

िाउँ/निर पामलकाहरूले काययक्रमको ननयममत अनिुमन िनुयपनेछ। 
 साथै काययक्रमको लागि आवश्यक सामग्रीहरू आ-आफ्नो मातहतका 

स्वास््य ससं्थामा सामग्रीहरू ढुवानी िनेपनेछ। 
२. िदहरङ्ि स्तरी पनुरावलोकन  

 सि ै िाउँ/निर पामलकाहरूल ेआ-आफ्नो मातहतका सि ै िदहरंि 
सेवाको १ ददने पनुरावलोकन िनयपनेछ। 
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 िदहरंि सेवा प्रादन िने स्वास््य ससं्थाका सि ै स्वास््यकमी 
तथा िदहरंि सेवाले सेवापयुाउन े वडाका स्वास््य ससं्थाको 
ईन्द्चाजय सहभािी भई काययक्रमको समीक्षा िनयपनेछ।  

 काययक्रमको सञ्चालन सम्िष्न्द्धत पामलकाका स्वास््य प्रमखु तथा 
सहायकल ेिनयपनेछ। 

३. ४ (िार) ददन े जजल्ला स्तरीय Stabilization Center (SC) बिशषे 
उपिार व्यवस्थापन तामलम 

 काययक्रम ववस्तार हुने ष्जल्ला ष्स्थत सरकारी अस्पतालका 
िालरोि ववभाि वा मर्घ्र कुपोषर्को एक्रककृत व्यावस्थापन 
काययक्रम अन्द्तियत अस्पतालमा स्थापना हुने अन्द्तिरंि उपचार 
केन्द्र वा ववषरे् उपचार कक्षमा काययरत मेडीकल अगधकृत, नमसिंि 
स्िाि, ररवा सरकारी अस्पतालमा रहेको पोषर् पनु:स्थापना िहृ 
अन्द्तियतका िाल रोि ववषरे्ज्ञ, नमसिंि स्िािहरूलाई अन्द्तरंि 
उपचार केन्द्र (ववर्षे उपचार कक्ष) को तामलम सञ्चालन िने।  

 यस तामलम अन्द्तरंि उपचार केन्द्र (ववर्षे उपचार कक्ष) को 
तामलम प्राप्त ब्यष्क्तद्घारा िररनेछ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 
ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल भकुम्प प्रभाववत क्षते्रका लक्षक्षत मदहला तथा िालिामलकाहरू कुपोषर्को 
सम्भाववत जोखखमिाि िच्ने। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 
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३.११ ककशोरी पोषण लक्षक्षत ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण कायइक्रम 

क) क्रकर्ोरीलाइ आइरन चक्की ववतरर् समेत )१४MSNP ष्जल्ला( 
ख) ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् र क्रकर्ोरीहरूलाई आइरन चक्की ववतरर् सम्िन्द्धी 
स्वास््यकमी, मर्क्षक र मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरूलाई अमभमखुीकरर् तामलम (१२ष्जल्ला  (  

 

उद्देश्य  मदहला र िालिामलकाहरूमा ववद्यमान रक्तअल्पता न्द्यनूनकरर् िने। 
 क्रकर्ोरीहरूमा ववद्यमान रक्तअल्पता न्द्यनूीकरर् िने। 
 ववद्यालयका िालिामलकाहरूको र्ारीररक, मानमसक, सवंेिात्मक र 

र्कै्षक्षकस्तर ववकास िने। 
लक्षक्षत समहू  क्रकर्ोरीहरू 

 ववद्यालय उमेरका िालिामलकाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका, मातहतका स्वास््य ससं्था, ववद्यालय र मदहला 
स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
२) निरपामलका तथा िाँउपामलका स्तरीय तामलम 

 ष्जल्लास्तरको अमभमखुीकरर्मा सहभािी भएका पामलकाका 
स्वास््य प्रमखु, मर्क्षा प्रमखु, स्वास््य सपुररवेक्षक, ववद्यालय 
ननररक्षकहरूले आफ्नो पामलका अन्द्तियतका सम्परू्य स्वास््यकमीहरू 
र ववद्यालय स्रोत व्यष्क्तहरूलाई १ ददने अमभमखुीकरर् सञ्चालन 
िनुय पनेछ। 

 यो अमभमखुीकरर् िाउँ/निरपामलकाको पायक पने स्थानमा 
आयोजना िनुयपनेछ।  

 पदहलो ददन ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रम सम्िन्द्धी 
समीक्षा र दोश्रो ददन क्रकर्ोरीलाई आइरन र िोमलक एमसड ववतरर् 
सम्िन्द्धी अमभमखुीकरर् िनुयपनेछ।  

 यस अमभमखुीकरर्का क्रममा मातहतका तहमा काययक्रम ववस्तार र 
अमभमखुीकरर् सञ्चालन िने सम्िन्द्धी योजना तजुयमा समेत 
िनुयपनेछ। 

 यो अमभमखुीकरर् सञ्चालन िदाय कम्तीमा २ जना प्रमर्क्षकहरूले 
सहजीकरर् िनुयपनेछ। 

३) विा स्तरीय अमभमखुीकरण 

 पामलकास्तरीय अमभमखुीकरर्मा सहभािी भएका स्वास््यकमी  र 
ववद्यालय स्रोत व्यष्क्तहरूले आफ्नो पामलका अन्द्तियतका सम्परू्य 
ववद्यालयका स्वास््य मर्क्षक १ जना र  स्वास््य ससं्थाका िाँक्रक 
अन्द्य वास्वास््यकमीहरूलाई १ ददने  

 १ ददने अमभमखुीकरर् सञ्चालनिनुय पनेछ। यो तामलम पामलका 
अन्द्तियत पायक पने स्थानमा आयोजना िनुय पनेछ। 
अमभमखुीकरर्को प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म 
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सहभािी िरी प्रत्येक व्याचमा २र२ जना सहजकताय (स्वास््य र 
मर्क्षा प्रमखु) हरूले सहजीकरर् िनेछन।् 

 यो तामलम पश्चात ्तामलम प्राप्त मर्क्षक तथा स्वास््यकमीहरूले 
ववद्यालय, क्षेत्र तथा समदुायमा िएर काययक्रम सम्िन्द्धी 
ववषयवस्तहुरूमा छलिल िराउन ुपदयछ।   

४. मदहला स्वास््य स्वयसंेववका स्तरीय अमभमखुीकरण 

 वडास्तरको अमभमखुीकरर्मा सहभािी स्वास््यकमीहरूले आ-आफ्नो 
काययक्षेत्रका मदहला स्वास््य स्वय ं सेववकाहरूलाई यस काययक्रम 
सम्िन्द्धी १ ददने अमभमखुीकरर् सञ्चालन िनुय पनेछ ।  

 यो तामलमको प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म सहभािी 
िरी प्रत्येक व्याचमा १/१ जना सहजकतायहरूले सहजीकरर् 
िनुयपनेछ।  

 यो तामलम पश्चात ् तामलम प्राप्त स्वयसंवेवकाहरूले आफ्नो 
समदुायमा िएर स्वास््य आमा समहूको िठैकमा काययक्रम 
सम्िन्द्धी ववषयवस्तहुरूमा छलिल िराउन ुपदयछ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 
ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  िभयवती तथा सतु्केरी मदहला र क्रकर्ोरीहरूको ववद्यमान ज्ञान 
धारर्ा र व्यवहारमा सधुार आई पोषर् अवस्थामा सधुार हुने 

 स्वास््यकममयहरूको क्षमता अमभवदृ्गध 

 चेतना, अमभवदृ्गध 
अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 

प्रनतवेदन िने। 
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३.१२ आपतकामलन पोषण कायइक्रमका लागि पामलका स्तरीय आकजरमक योजना तथा पवूइतयारी ढांिा 
ववकाश 

उद्देश्य भपैरी आउने आपतकामलन अवस्थामा पोषर् सम्िन्द्धी काययक्रमहरू 

सञ्चालनका लागि पवूय तयारी अवस्थामा रहने। 
लक्षक्षत समहू आपतकामलन अवस्थामा पोषर्जन्द्य कारर्ल े जोखखममा पनय सक्ने 

मदहला तथा िालिामलका 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

२८ MSNP ष्जल्लाका सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
 सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला कायायलयसिं समन्द्वय िरी आकष्टमक पोषर् 

योजना तथा पवूय तयारी ढाँचा (Contingency Plan) को नमनूा ढाँचा 
प्राप्त िरी पामलका ववषरे्को (Contingency Plan) िनाउन।े 

 योजना तयार िदाय पामलका अन्द्तियतका सम्िद्ध सरोकारवालाहरूको 
सयंकु्त िठैकमा छलिल अन्द्तरक्रक्रया िरी ननर्यय िराई िनाउन ु
पदयछ। 

 उक्त योजना सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला कायायलयमा समेत पठाउन ुपनेछ । 
िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 

ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 
अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्थानीय तहको आवश्यकता र वास्तववक त्यको आधारमा 

आकष्टमक पोषर् सम्िन्द्धी िनतववगध सञ्चालन िनय सहज हुने। 
अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 

प्रनतवेदन िने। 
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३.१३ िालपोषण सप्ताह अमभयान सञ्िालन 

भकूम्प अनतप्रभाववत ८ ष्जल्लाका पामलकाहरूमा 

उद्देश्य  आपतकामलन अवस्थामा कुपोषर्को जोखखममा परेका समहूको 
(िभयवनत, सतु्केरी, ५ वषय मनूनका िालिामलका) पोषर्को अवस्थामा 
सधुार िरी उनीहरूको जीवन रक्षा िने।  

 यसिाि आिामम ददनहरूमा मात ृ मर्र् ु तथा िाल्यकामलन पोषर् 
सम्िन्द्धी ज्ञानमा अमभवदृ्गध िरी खानपान तथा अन्द्य पोषर् 
सम्िन्द्धी व्यवहारमा पररवतयन ल्याउने। 

लक्षक्षत समहू ५ वषय मनुनका िालिामलका र िभयवनत तथा सतु्केरी मदहला 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका, मातहतका स्वास््य ससं्था, मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववका तथा सामाष्जक पररचालकहरू 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
 यो काययक्रम सञ्चालनका लागि ष्जल्ला स्वास््यमा उपलब्ध 

सञ्चालन ननदेमर्का अनरुूप क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन िनुय पनेछ। 
 राष्टिय मभिाममन ए तथा जुकाको औषधी खुवाउने अमभयान (दवु ै

चरर्िः काष्ततक र िरै्ाख मदहनामा) सिं थप २ ददन िरेर ४ ददन 
यो अमभयान सञ्चालनिररनेछ। 

 यस अमभयानका क्रममा मदहला स्वास््य स्वय सेववकाहरूले सि ै
स्तनपान िराउने आमाहरूलाई स्तनपनको महत्व तथा थप खाना 
खुवाउने उमेर समहूका िालिामलका अमभभावकलाई थप खानाको 
िारेमा सल्लाह, परामर्य, ६ देखख ५९ मदहनाका िालिामलकाहरूको 
पाखुराको मध्य भाि मापन िने क्रिताल ेमापन तथा पदहचान भएका 
कडा तथा मध्य र्ीघ्र कुपावषत िालिमलकालाई ननतजाको उपचार 
केन्द्रमा प्रेषर्, िाल मभिा ववतरर् तथा आईरन िोमलक एमसड खान 
छुिेका िभयवनत तथा सतु्केरी मदहलालाई चक्की ववतरर् िने।  

 यस काययक्रम सञ्चालनका लागि पामलकाहरूले सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला 
कायायलयमा समन्द्वय िरी प्राववगधक सहयोि मलन सक्नेछन।् 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 
ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल ५ वषय मनुनका िालिामलका र िभयवनत तथा सतु्केरी मदहलाहरूलाई पोषर् 
सेवाको पहँूचमा वदृ्गध भएको हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 
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३.१४ ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण कायइक्रम 

३ ष्जल्ला (सप्तरी, प्यठुान र कवपलवस्त(ु  

उद्देश्य  ववद्यालयका िालिामलकाहरूको र्ारीररक, मानमसक, सवंेिात्मक र 
र्कै्षक्षक स्तर ववकास िनुय  

 क्रकर्ोरीहरूमा ववद्यमान रक्तअल्पता न्द्यनूीकरर् िने 
लक्षक्षत समहू ववद्यालय उमेरका िालिामलका र क्रकर्ोरीहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका, मातहतका स्वास््य ससं्था, मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववका र ववद्यालय 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
िाउँ/निरपामलका÷स्वास््यससं्था स्तरमााः 
 आवश्यकतानसुार नयाँ तथा छुि भएका स्वास््यकमी, मदहला स्वास््य 

स्वयसंेववका तथा मर्क्षकहरूलाई काययक्रम सम्िन्द्धी काययक्रम 
ननदेमर्का िमोष्जम आधारभतु र पनुतायजिी अमभमखुीकरर् 

 म.स्वा.ंस्व.से.हरूद्धारा समदुायस्तरमा आफ्नो ननयममत क्रक्रयाकलाप 
अन्द्तियत क्रकर्ोरक्रकर्ोरीहरूलाई रक्तअल्पता र पोषर्िारे मर्क्षा तथा 
परामर्य ददने। 

 ववद्यालय नजाने क्रकर्ोरीहरूलाई स्वास््यससं्थाका स्वास््यकमी तथा 
मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाले समदुायस्तरम ै तथा ववद्यालय जाने 
क्रकर्ोरीलाईय स्वास््य मर्क्षक वा तोक्रकएको मर्क्षकल आईरन िोमलक 
एमसड ववतरर् काययक्रमिः कायय सञ्चालन ननदेमर्काको खण्ड ३.५ मा 
उल्लेख िरीए िमोष्जम आईरन िोमलक एमसड चक्की ववतरर् िने। 

ववद्यालय स्तरमा 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् काययक्रमको आधारभतू तामलम तथा 
उपकरर् प्रदान िररएका ववद्यालय, मर्क्षक, स्वास््यकमीहरूिाि िने 
उल्लेखखत काययहरू ननरन्द्तर हुन आवश्यक हुन्द्छ। 
१) र्ारीररक स्वास््य प्रारष्म्भक जाचँ  

२) जुका सकं्रमर् ननयन्द्त्रर्का लागि जुकाको औषधी ववतरर् 

३) रक्तअल्पता रोकथामका लागि आइरन चक्की ववतरर् 

४) प्राथममक उपचारका लागि क्रकि िक्स ववतरर् र सोधभनाय 
५) ववद्यालय तथा वातावरर्ीय सरसिाई प्रवयधन 

६) ववद्यालय ददवा खाजा प्रवयधन 

७) िाल क्लि पररचालन 

८) स्वास््य तथा पोषर् सम्िन्द्धी सचूी समावेर् भएको ववद्यालय 
हाष्जरी पषु्स्तकाको प्रयोि 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  ववद्यालयका िालिामलकाहरूको र्ारीररक, मानमसक, सवंेिात्मक र 
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र्कै्षक्षकस्तर ववकास तथा क्रकर्ोरीहरूमा ववद्यमान रक्तअल्पता 
न्द्यनूीकरर् हुनेछ। 

 ववद्यालयका मर्क्षक,स्वास््य काययकताय र स्वय ं सेववकाहरूमा 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोषर् मर्क्षा ददन ेतथा क्रकर्ोरीलाई आईरन 
चक्की ववतरर् िने िारे ज्ञान, सीप ववकास हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 

३.१५पोषण सम्िन्त्धी सिूकहूको िणुस्तर अमभवदृ्गधका लागि HMIS अमभलेख तथा प्रनतवेदन 
सम्िन्त्धी तामलम 

उद्देश्य  पोषर् सम्िद्ध सचूकहरूको प्रिनतमा भएको अगधक तथा न्द्यनू 
उपलब्धीका िारेमा छलिल िनुय। 

 प्रनतवेदनमा भएका कममकमजोरी र अन्द्तर पत्ता लिाउन ु तथा 
समाधानका लागि रर्नननत तयार िनुय। 

 सचूकहरूको िझुाईमा एकरूपता तथा स्पटिता ल्याउन।ु 
लक्षक्षत समहू स्वास््य ससं्थामा काययरत सम्िद्ध स्वास््यकमीहरू, त्याङ्क 

अगधकृत÷सहायकहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका, मातहतका स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
 यो तामलम सञ्चालन िदाय सआुहारा काययक्रम अन्द्तियत मात ृ मर्र् ु

तथा िाल्यकामलन पोषर् तथा पोषर् लेखाजोखा परामर्य तामलम वा  
तहा ँ सञ्चालन हुने कुन ै पनन तामलम, िोटठी, अमभमखुीकरर् 
काययक्रमहरूसँि ैजोडरे ननम्नानसुार सञ्चालन िने।  

 यस क्रक्रयाकलाप सञ्चालन िदाय सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला कायायलयसँि 
समन्द्वय िरी योजना तजुयमािरी सोही अनरुूप काययक्रम सञ्चालनिनुय 
पनेछ।  

 तामलम सञ्चालनका लागि सआुहारा काययक्रम अन्द्तरित नेपाली 
प्राववगधक सहयोि समहू (NTAG) का मात ृमर्र् ुतथा िाल्यकामलन 
पोषर् सम्िन्द्धी प्रमर्क्षक प्रमर्क्षर् तामलम प्राप्त प्रमर्क्षकहरूले 
सहजीकरर् िनेछन। 

 पामलकार स्वास््यससं्था स्तरीय १ ददने तामलम सञ्चालन िने। 
िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 

ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 
अपेक्षक्षत प्रनतिल पोषर् सम्िद्ध सचूकहरूको िझुाई, अमभलखे र प्रनतवेदनमा स्पटिता र 

एकरूपता आई वास्तववक पोषर् अवस्थाको पदहचान हुने। 
अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
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प्रनतवेदन िने। 

३.१६ मात ृमशश ुतथा िाल्यकामलन पोषण सम्िन्त्धी पनुताइजिी तामलम तथा अन्त्तरकक्रया र िाल मभटा 
समदुाय प्रवइधन सम्िन्त्धी तामलम 

उद्देश्य  स्वास््यकमीहरूको मात,ृ मर्र् ुतथा वाल्यकामलन पोषर् सम्िन्द्धी ज्ञान 
तथा धारर्ालाई अमभवदृ्वव िनुय तथा तामलम सञ्चालन िने क्षमता 
अमभवदृ्वव िनुय। 

 मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरू मािय त समदुायमा माि सजृना िराई 
पोषर् तथा वदृ्गध अनिुमन सेवा सदुृढीकरर् र सेवामा लक्षक्षत 
समहूको पहँूच अमभवदृ्गध िने। 

 मात ृ मर्र् ु तथा िाल्यकामलन पोषर् सम्िन्द्धी प्रभावकारी 
परामर्यद्घारा मात,ृ मर्र् ु तथा वाल्यकामलन पोषर् अवस्था सधुार 
िनुय।  

 १००० ददनका मदहलाहरू र सो पररवारका ननर्ययकतायहरूलाई मात ृ
मर्र् ु तथा िाल्यकामलन पोषर् सम्िन्द्धी सचेतना जिाई व्यवहार 
पररवतयन िने। 

 स्वास््यकमी, ववषयित िहै्र स्वास््यकमी, िहुक्षेबत्रय पोषर् सम्िद्ध 
सरोकारवाला तहहरू, मदहला स्वास््य स्वय ं सेववकाहरूलाई सआुहारा 
काययक्रम तथा यसले सञ्चालन िने िनतववगधहरू सम्िन्द्धी 
अमभमखुीकरर् िने। 

लक्षक्षत समहू स्वास््यकमी, ववषयित िहै्र स्वास््यकमी÷ िहुक्षेबत्रय पोषर् सम्िद्ध 
सरोकारवाला, मदहला स्वास््य स्वय ं सेववका, १००० ददनका मदहला, 
िालिामलका,  सो पररवारका ननर्ययकताय र सरोकारवालाहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका, मातहतका स्वास््य ससं्था, मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववका तथा स्वास््य आमा समहू 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
तामलम सञ्चालन ननम्नानसुार सञ्चालन र सहजीकरर् िनुय पनेछ।  

१) पामलका स्तरीय तामलमिः 
 यो तामलम सआुहारा काययक्रम अन्द्तरित नेपाली प्राववगधक 

सहयोि समहू (NTAG)का मात ृ मर्र् ुतथा िाल्यकामलन पोषर् 
सम्िन्द्धी प्रमर्क्षक प्रमर्क्षर् तामलम प्राप्त प्रमर्क्षकहरूले 
सहजीकरर् िनेछन।  

 मात ृ मर्र् ुतथा िाल्यकामलन पोषर्, पोषर् लेखाजोखा र िाल 
मभिा समदुाय प्रवयधनसम्िन्द्धी पामलका स्तरीय ३ ददने यो 
तामलम पामलकाको पायक पने स्थान तथा पामलका अन्द्तियतका 
सम्परू्य स्वास््यकमी र पोषर् सम्िद्ध िहै्र स्वास््यकमीहरूको 
सहभािीतामा आयोजना िनुयपनेछ।  
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 यो तामलमको प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म मात्र 
सहभािी हुनपुनेछ। 

२) समदुायस्तरीय तामलम 

 मात ृ मर्र् ुतथा िाल्यकामलन, पोषर्, पोषर् लखेाजोखा र िाल 
मभिा समदुाय प्रवयधनसम्िन्द्धी पामलका स्तरीय तामलम प्राप्त 
स्वास््यकमीले आफ्नो पामलका मातहतमा रहेका सव ै मदहला 
स्वास््य स्वय ंसेववकाहरूलाई यो मात ृ मर्र् ु तथा िाल्यकामलन 
पोषर् सम्िन्द्धी २ ददन ेतामलम प्रदान िनेछन।  

 यो तामलमको प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म सहभािी 
िरी प्रत्येक व्याचमा २र२ जना स्वास््यकमीहरूले सहजीकरर् 
िनुयपनेछ।  

३) पोषण िौतारी र विा स्तरीय अन्त्तरकक्रया  

 समदुाय स्तरीय तामलम मलइ सकेका मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरू मािय त आ-आफ्नो समदुाय स्तरमा स्वास््य आमा 
समहूमा १००० ददनका मदहलाहरू, उननहरूको घर पररवारका 
ननर्ाययकताय र सरोकारवालाहरूसँि मात ृ मर्र् ुतथा िाल्यकामलन, 

पोषर्, पोषर् लेखाजोखा र िाल मभिा समदुाय प्रवयधन सम्िन्द्धी 
अन्द्तरक्रक्रया सञ्चालन िने।  

 यो अन्द्तरक्रक्रयालाई पोषर् चौतारी भननन्द्छ र प्रत्येक आमा 
समहूमा वषयमा कम्तीमा एक पिक सञ्चालन िने।  

 पोषर् चौतारी मािय त घर पररवारमा १००० ददनका मदहला र 
िालिामलकाहरूलाई ननयममत रूपमा अण्डा तथा पर्पुन्द्छी जन्द्य 
खानेकुराको उपभोि प्रवयधन िनयको लागि प्रोत्साहन िररन्द्छ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 
ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल स्वास््यकमी, ववषयित िहै्रस्वास््यकमी, मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका, 
सामाष्जक पररचालकहरूको ज्ञान र सीपमा अमभवदृ्गध भई मात ृ मर्र् ु
तथा िाल्यकामलन पोषर् अवस्थामा सधुार आउनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 
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३.१७ सकु्ष्म पोषक तत्व कायइक्रमको अमभमखुीकरण तथा सदुृढीकरण कायइक्रम 

(2CL Iodised Salt Social Mobilization and 6-11 month Vitamin A distribution आदद) – ८ MSNP 

ष्जल्ला(खोिाङ्ि, उदिपरु, िारा, पसाय, धनषुा, महोत्तरी, सलायही, रौतहि) 

उद्देश्य  मदहला र िालिामलकाहरूमा ववद्यमान सकू्ष्मपोषर् तत्वको कमीको 
समस्यालाई न्द्यनूनकरर् िने 

 पोषर् मर्क्षाको माध्यमिाि समदुायमा सकू्ष्मपोषर्यकु्त खानेकुराको 
उपभोिमा वदृ्गध िने।  

 क्रकर्ोरीहरूमा ववद्यमान रक्तअल्पता न्द्यनूीकरर् िने 

 ववद्यालयका िालिामलकाहरूको र्ारीररक, मानमसक, सवंेिात्मक र 
र्कै्षक्षक स्तर ववकास िनुय 

लक्षक्षत समहू  १००० ददनका मदहला र ५ वषय मनुनका िालिामलका 
 क्रकर्ोरीहरू 

 ववद्यालय उमेरका िालिामलकाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका, मातहतका स्वास््य ससं्था, ववद्यालय र मदहला 
स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 

प्रक्रक्रया 
१) पामलकास्तरीय अमभमखुीकरण 

 स्थानीय तहमा काययक्रम ववस्तार र तामलम सञ्चालन िनुयपवूय 
पामलकास्तरमा प्रत्येक वडा  र निरपामलकाका स्वास््य प्रमखु र 
स्वास््य सपुररवेक्षक १र१ जना िरी प्रत्येक पामलकािाि २/२ 
जनाको सहभािीतामा ष्जल्लास्तरीय २ ददन े अमभमखुीकरर् 
सञ्चालन हुनेछ।  

 यो तामलमको सहजीकरर् ष्जल्ला स्वास््य समन्द्वय इकाई वा 
साववकको ष्जल्ला (जन) स्वास््य कायायलयकाले िने।  

 यो तामलमको अष्न्द्तम ददन काययक्रम ववस्तार र मातहतको तहमा 
तामलम सञ्चालन िने सम्िन्द्धी योजना तजुयमा िने।  

२) निरपामलका तथा िाँउपामलका स्तरीय तामलम 

 ष्जल्लास्तरको अमभमखुीहरर्मा सहभािी  भएका पामलकाका 
स्वास््य प्रमखु र स्वास््य सपुररवेक्षकहरूले आफ्नो पामलका 
अन्द्तियतका सम्परू्य स्वास््यकमीहरूलाई सकू्ष्मपोषर् काययक्रम 
सम्िन्द्धी २ ददने अमभमखुीकरर् सञ्चालनिनुय पनेछ।  

 यो अमभमखुीकरर् पामलकाको पायक पने स्थानमा आयोजना िनुय 
पनेछ।  

 यो अमभमखुीकरर् सञ्चालन िदाय कम्तीमा २ जना प्रमर्क्षकहरूले 
सहजीकरर् िनुय पनेछ। 

३) समदुायस्तरीय तामलम 

 पामलका स्तरीय अमभमखुीकरर्मा सहभािी स्वास््यकमीले आफ्नो 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

पामलका मातहतमा रहेका सव ैमदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरू 
लाई सकू्ष्म पोषर् काययक्रम सम्िन्द्धी २ ददने अमभमखुीकरर् 
सञ्चालन िने।  

 यो तामलमको प्रत्येक व्याचमा २० देखख २५ जना सम्म सहभािी 
िरी प्रत्येक व्याचमा २ र २ जना सहजकतायहरूले सहजीकरर् 
िने।  

 यो तामलम पश्चात ् तामलम प्राप्त स्वयसंवेवकाहरूले आफ्नो 
समदुायमा िएर स्वास््य आमा समहूको िठैकमा काययक्रम 
सम्िन्द्धी ववषय वस्तहुरूमा छलिल िराउने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन िने 
ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 
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४ खोप कायइक्रम 

४.१ पणूइ खोप पामलका तथा सनुनजश्ितता र ददिोपना सम्िन्त्धी एक ददने िोरठठ 

उद्देश्य  परू्य खोप पामलकाघोषर्ा र ददिोपनाको अवस्थाको समीक्षा िने। 
 पामलका स्तरीय खोप सकू्ष्म योजना तथा ददिोपनाको योजना 

िनाउन।े 
 परू्य खोप सनुनष्श्चतताको लागि स्थानीय तह, स्वास््य ससं्था र 

अन्द्य साझदेार तहको भमूमका, साझेदारी र ष्जम्मेवारी वाँडिाँड 
िने। 

लक्षक्षतसमहू सम्िष्न्द्धत पामलका अन्द्तियतका सि ै स्वास््य ससं्था प्रमखुहरू, वडा 
अध्यक्षहरू, पामलकाप्रमखु र अन्द्य सरोकारवालाहरू एव ंसाझेदार सँघ 
ससं्थाका प्रनतननगध 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम सञ्चालन अवधी दोश्रो चौमामसक मभत्र 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  काययक्रमको औगचत्य, सञ्चालन प्रक्रक्रया िारे ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयसँि समन्द्वय िरी योजना िनाउन।े 

 स्थान, ममनतको तयारी र सचूना पामलकास्तर िाि िने। 
 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाको खोपको प्रिनत, परू्य खोपको अवस्था 

र योजना माि िने। 
 पामलकाको िोकल पसयन, ननदेमर्का िमोष्जम परू्य खोप घोषर्ाको 

औगचत्य र ववमभन्द्न तहको भमूमका िारे प्रस्तनुतकरर् िने। 
 घोषर्ा िाँकी भए वडा घोषर्ा िदै पामलका घोषर्ा र घोषर्ा 

भई सकेको भए पनूिः खोप सवेक्षर् र प्रमार्ीकरर्, अमभलखे 
प्रनतवेदनको योजना िनाउने। 

 पामलकाले योजना िनाउने र कायायन्द्वयनमा ननदेर्न ददन।े 
 कायायन्द्वयनको सपुरमभजन र अनिुमन िने। 
 पामलका स्तरीय मातहतका स्वास््य ससं्था अनसुार खोप सकू्ष्म 

योजना (खोप केन्द्र थपघि, सञ्चालन समय, लक्षक्षत जनसखं्या, 
आवश्यक खोप तथा कोल्डचेन सामाग्री साथै खोप कोल्डचेन 
ववतरर् योजना र ष्जम्मेवारी आदद समावेर् िरी) तयारी िने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  लक्षक्षत वाल वामलकाहरूले तोक्रकएका सि ै खोप ननरन्द्तर पाएको 
सनुनष्श्चत हुनेछ।  

 खोप सकू्ष्म योजना तयार भई िरु्स्तरीय तथा सलुभ खोप सेवा 
सञ्चालन हुनेछ। 
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अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा  अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

४.२ खोपको ददिोपनाको लागि अन्त्तरकक्रया, स्थानीय योजना ननमाइण र विा खोप समन्त्वय सममनत 
िठन 

उद्देश्य  परू्य खोपको महत्व ÷ औगचत्यिारे जानकारी िराउने। 
 खोप प्रिनत, परू्य खोप घोषर्ा, ददिोपनाको अवस्थाको समीक्षा र 

योजना िनाउन।े 
 वडामा प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन र परू्य खोप घोषर्ा, 

प्रमार्ीकरर्को लागि वडा खोप समन्द्वय सममनत िठन िने । 
 स्थानीयश्रोत साधनको व्यवस्थापन, साझेदारी र ष्जम्मेवारी िाँडिाँड 

िने। 
लक्षक्षत समहू  स्वास््यकमीहरू, स्थानीय स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सममनतको पदागधकारीहरू, वडा अध्यक्षहरू, स्थानीय 
सँघससं्थाका प्रनतननगधहरू, वडा नािरीक मञ्चका अध्यक्षहरू, 

राजननैतक दलका प्रनतननगध 

 अन्द्य सरोकारवालाहरू (मर्क्षा, नािरीक समाज, आमा समहू, यवुा 
समहू, वदृ्ध आदद) 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालनप्र क्रक्रया  ष्जल्ला स्वास््य कायायलय, खोप िोकल पसयनले उक्त काययक्रमको 
औगचत्य, सञ्चालन प्रक्रक्रया िारे स्थानीय तह सँि समन्द्वय िरी 
िा.पा, न.पा., जन स्वास््य र्ाखा मािय त काययक्रम सञ्चालन िनय 
योजना वनाई सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थामा आवश्यक समन्द्वय र 
व्यवस्थापन िने। 

 स्वास््य ससं्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्र मभत्रको खोपको प्रिनत 
अवस्था, परू्य खोपको अवस्था अगग्रम तयारी िरी प्रस्तनुतकरर् िनुय 
पदयछ। 

 व्यवस्थापन सममनत/वडा अध्यक्षको समन्द्वयमा स्थान, ममनत, 

सहभागि यक्रकन िनुय पदयछ। 
 स्वास््य ससं्था स्तरीय खोप सकू्ष्म योजना (खोप केन्द्र थपघि, 

सञ्चालन समय, लक्षक्षत जनसखं्या, आवश्यक खोप तथा कोल्डचेन 
सामाग्री साथै खोप कोल्डचेन ववतरर् योजना र ष्जम्मेवारी आदद 
समावेर् िरी) तयारी िने। 

 परू्य खोप सनुनष्श्चतता ननदेमर्का िमोष्जम वडा खोप समन्द्वय 
सममनत िठन िरी प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन, परू्य खोप 
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घोषर्ा र ददिोपनाको योजना वनाई ष्जम्मेवारी िाँडिाँड िनुय 
पदयछ। 

 यो काययक्रम न.पा/िा.पा. स्तरीय समीक्षा तथा पररचयात्मक 
िोटठी सम्पन्द्न भएपनछ मात्र सञ्चालन िने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  खोप सेवामा स्थानीय सहभागिता, साझेदारी र अपनत्वको ववकास 
भई िरु्स्तरीय खोप सेवा सञ्चालन िाि परू्य खोपको ददिोपना 
कायम हुनेछ। 

 खोप सेवाको लागि स्थानीय काययक्रममा वावषयक रूपमा योजना 
िनाई समावेर् हुनेछ। 

 स्वास््य ससं्था स्तरीय खोप पनूयोजना (सकू्ष्म योजना) भई 
खोप सेवा प्रभावकारी हुनेछ।   

अमभलेखन /प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

 

४.३ पहँूि नपिेुका र ड्रप आउट (छुट) िच्िाको खोजी तथा पणूइ खोप ददलाउन म.स्वा.स्व.से. 
हूलाई अमभमखूखकरण र योजना ननमाइण। 

उद्देश्य  वडास्तरको खोप प्रिनतको समीक्षा िने। 
 परू्य खोपको महत्व िझुाउने। 
 ननयममत खोपमा म.स्वा.स्वा.से. को सहयोि जुिाई ड्रपआउि 

हुन िाि वचाई परू्य खोप लाई ननरन्द्तरता ददने। 
लक्षक्षत समहू स्वास््य ससं्था अन्द्तियतका म.स्वा.स्व.से. र स्वास््यकमीहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

सम्िष्न्द्धत न.पा, िा.पा. मािय त मातहातका प्रा.स्वा.के., हे.पो.हरू 

काययक्रम सञ्चालन अवधी दोश्रो चौमामसक मभत्र। 
काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  सम्िष्न्द्धत पामलकाले योजना िनाउन े र सम्िष्न्द्धत स्वास््य 

ससं्थालाई जानकारी िराउने। 
 प्रा. स्वा.के., हे.पो. ले सञ्चालन िने स्थान, ममनतिारे 

पामलकािाि योजना माग्ने। 
 स्वास््य ससं्थाल ेअमभमखुखकरर्मा िनुयपने प्रस्तनुतकरर् 

 वडा स्तरको प्रिनत 

 परू्य खोपको अवस्था 
 ड्रप आउिको अवस्था 
 म.स्वा.स्व.से. को भमूमका  आदद िारे तयार िरी प्रस्ततु 
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िने । 
 प्रभावकारी खोप सेवा सञ्चालन परू्य खोप घोषर्ा र ददिोपनाको 

योजना र म.स्वा.स्व.से. को भमूमकािारे योजना िनाउन।े 
 यो काययक्रम सञ्चालन िनय ष्जल्ला स्वास््य कायायलयल ेपामलका 

र स्वास््य ससं्थाको खोप प्रिनत, परू्य खोपको अवस्था िारे 
वववरर् तयार िरी स्वास््य ससं्था प्रमखुको समीक्षामा 
प्रस्तनुतकरर् िरी सोही अनसुार स्वास््य ससं्था प्रमखुले 
प्रस्तनुतकरर् तथा योजना िनाउन सहष्जकरर् िने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल ननयमीत खोप सेवामा आफ्नो क्षते्रका वालवामलकालाई खोप सेवामा 
ल्याउन, ड्रप आउि वच्चाको पदहचान भई परू्य खोप ददलाउन 
ल्याउने/पठाउने भएकोल े ननरन्द्तर परू्य खोपको अवस्था कायम 
रहनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

४.४ ननयममत खोपको कभरेज वढाउन र ड्रप आउट घटाउन वशैाख मदहनालाई खोप मदहनाको 
ूपमा सञ्िालन, िाटा भेररकिकेसन तथा अनिुमन 

उद्देश्य  खोप सेवाको प्रिनत समीक्षािरी प्रिनत अनिुमन, ड्रप आउि 
पदहचान िने। 

 खोप प्रिनत वढाउन ड्रप आउि वच्चालाई खोप ददलाई परू्य 
खोपको सनुनष्श्चतता िने। 

 खोप सेवामा चेतना अमभवदृ्गध तथा जनसहभागिता वढाउन 
समदुाय पररचालनका क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन िने। 

लक्षक्षत समहू स्वास््यकमी, वडा प्रनतननगधहरू, मदहला स्वास््य स्वयंसेववका र अन्द्य 
सरोकारवालाहरू। 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

 सम्िष्न्द्धत पामलका र सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन अवधी  चैत्र र वरै्ाख 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  ष्जल्ला स्वास््य कायायलयल े मातहातका पामलका र स्वास््य 
ससं्थाको खोप प्रिनत, परू्य खोपको अवस्था िारे वववरर् तयार िरी 
स्वास््य ससं्था प्रमखुको समीक्षामा प्रस्तनुतकरर् िने साथ ै
स्वास््य ससं्था स्तरमा सञ्चालन िनुयपने काययक्रमको योजना 
वनाई न.पा./िा.पा. सँि समन्द्वय िरी कायायन्द्वयन िने।  

 सम्िष्न्द्धत न.पा., िा.पा.को जन स्वास््य र्ाखा, खोप 
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र्ाखा/िोकल पसयनले ष्जल्ला िोकल पसयन सँि समेत समन्द्वय 
िरी सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाको खोप काययक्रमको प्रिनत तथा 
परू्य खोपको अवस्थाको आधारमा क्रक्रयाकलापहरू र िजेि खचयको 
कायय योजना िनाउने र सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थालाई जानकारी 
िराउने। 

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाले चैत्र मदहना सम्मको प्रिनत 
समीक्षािरी कभरेज र ड्रप आउि पदहचान िने। 

 ड्रप आउि र खोप वष्ञ्चत वच्चाको खोप सेवा परूा िराउन 
योजना वनाउनेिः 
 खोप सेसन सञ्चालन/थपजनचेतना वढाउन र समदुाय 

पररचालन (म.स्वा.स्व.से. व्यवस्थापन सममनत िठैक, 

अन्द्तरक्रक्रया र ष्जम्मेवारी िाँडिाँड) 

 ववमभन्द्न तह (ववद्यालय, वडा कायायलय, सघं-ससं्था, क्लव, 

समहू) मा पत्राचार िरी सहयोि जुिाउने। 
 खोप सवेक्षर्, भेररक्रिकेसन र परू्य खोपको प्रमार्ीकरर् िने। 
 वरै्ाख मदहनामा सञ्चालन भएको क्रक्रयाकलाप र उपलष्ब्धको 

अमभलेख तथा प्रनतवेदन सम्िष्न्द्धत पामलकामा पठाउन।े 
 सम्िष्न्द्धत पामलकाले सञ्चालन भएको क्रक्रयाकलाप र 

उपलष्ब्धको अमभलखे तथा प्रनतवेदन समायोजन िरी ष्जल्ला 
स्वास््यमा पठाउने। 

 यसको लागि पामलकाको स्वास््य िोकल पसयनल ेअगग्रम (चैत्र 
मदहनामा) योजना वनाई पामलकास्तरमा िजेि खचय योजना 
तयार िरी सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थालाई जानकारी, िजेि 
व्यवस्थापन र काययक्रम सञ्चालन िराई सपुररवेक्षर्/अनिुमन 
िने।  

 उक्त काययक्रमको पामलका र ष्जल्ला स्वास््य कायायलयिाि 
सहष्जकरर्को समेत व्यवस्था िनुय पदयछ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल स्थानीय तहको साझदेारी, नेततृ्वमा खोप सेवा सदुृदढकरर् िनय 
ववमभन्द्न क्रक्रयाकलाप सञ्चालन भई खोपको कभरेज िढुने र परू्य 
खोपको ननरन्द्तरता हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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४.५ पणूइ खोप पामलका घोषणा कायइक्रम, ददिोपनाको लागि सवेक्षण, भेररकिकेसन, खोपको िाटा 
भेररकिकेसन, प्रमाणीकरण र अनिुमन 

उद्देश्य  परू्य खोप घोषर्ा सनुनष्श्चतता ननदेमर्काको प्रक्रक्रयाहरूको 
अनिुमन िने। 

 परू्य खोप घोषर्ाको प्रक्रक्रया एव ंिरु्स्तर सनुनष्श्चत िनय। 
 परू्य खोप घोषर्ामा नतव्रता ददने एव ंपरू्य खोपको प्रमार्ीकरर् 

िने। 
लक्षक्षत समहू ष्जल्ला स्वास््यको प्रमखु र खोप िोकल पसयन, िा.पा. /न.पा. को 

जनस्वास््य र्ाखा प्रमखु र खोप िोकल पसयन, िा.पा. /न.पा. 
प्रमखु तथा प्रनतननगधहरू र अन्द्य सरोकारवालाहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िा.पा÷न.पा. र तहाँको जनस्वास््य र्ाखासँि समन्द्वय िरी 
सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाको समेत सहभागितामा सञ्चालन िनुयपछय। 

काययक्रम सञ्चालन अवधी  िा.पा. /न.पा., स्वास््य ससं्था र वडाको परू्य खोप घोषर्ाको 
योजना अनसुार स्वास््य ससं्था स्तरिाि अनिुमनको माि भए 
पनछ  

 िा.पा./न.पा.को ननर्यय अनसुार परू्य खोप घोषर्ा, अनिुमन, 

भेररक्रिकेसनको पवूययोजना अनसुार। 
काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  यो काययक्रम न.पा.÷िा.पा. स्वास््य ससं्थाहरूको वडाहरूमा 

िने। 
 िा.पा., न.पा. अन्द्तियतका स्वास््य ससं्थाहरूको योजना 

िा.पा., न.पा., जन स्वास््य र्ाखा सँि समन्द्वय िरी तयार 
िने। 

 परू्य खोप घोषर्ाको सवेक्षर् सक्रकएपनछ सम्िष्न्द्धत स्वास््य 
ससं्थाको वडाहरूमा िा.पा./न.पा. खोप समन्द्वय सममनत िाि 
ननर्यय िरी भेरीक्रिकेसन दिम िठन िरी भरेरक्रिकेसन िराउने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  िा.पा./न.पा. को नेततृ्वमा मातहतका स्वास््य ससं्थािि परू्य 
खोप घोषर्ा र ननरन्द्तरतामा नतव्रता ल्याई परू्य खोप प्राष्प्त 
भएको अनमुोदन र प्रमार्ीकरर् हुनेछ। 

 परू्य खोप सनुनष्श्चतता र ददिोपनामा साझदेारी र सहकाययको 
ववकास हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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४.६ वाह्य खोप केन्त्रको भवन ननमाइण 

उद्देश्य  खोप सेवालाई प्रभावकारी र िरु्स्तरीय िनाउन खोप सेवा प्रदान 
िने स्थान व्यवष्स्थत िने। 

लक्षक्षत समहू  वालवामलका, िभयवती मदहला तथा सरोकारवाला तहहरू 

 स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सममनत र स्वास््य 
ससं्था 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

 सम्िष्न्द्धत िा.पा./न.पा.वडा कायायलय, स्वास््य ससं्था 
व्यवस्थापन सममनत 

काययक्रम सञ्चालन अवधी  दोश्रो चौमामसक मभत्र। 
काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  न.पा/िा.पा. अन्द्तियत सञ्चालन हुने खोप केन्द्रहरू 

प्राथममकताको आधारमा ननमायर् िनय सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था र 
वडा सममनत िाि समेत राय मलई योजना िनाउने। 

 भवन ननमायर्को लागि  

 जग्िा र ननमायर् िने स्थानको व्यवस्था सदहत  

 स्थानीय वडा तथा स्वास््य ससं्था िाि योजना माि िने 

 उक्त योजनाको आधारमा न.पा., िा.पा. ले स्वास््य क्षेत्र िाि 
प्राप्त भएको िजेि तथा िा.पा., न.पा. िाििजेि थप िरी 
स्थानीय तहको ननयमानसुार ननमायर् िराउन व्यवस्थापन िने   
(उपभोक्ता सममनत िठन, श्रमदानको व्यवस्था, स्थानीय श्रोत 
साधानको व्यवस्था, उपभोक्ता सममनतलाई पेष्श्क आदद) 

 भवन कोठा ननमायर्, िननयचर/सामग्री केन्द्र िाि ननदेमर्कामा 
उल्लेख भए िमोष्जम ननम्नतम मापदण्ड परूा भएको हुन ुपनेछ। 
आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहल े धेरै सखं्यामा र ठूलो 
आकारमा पनन िनाउन सक्नेछ। 

 खोप केन्द्र कोठाको ननमायर् िदाय स्थानीय श्रोत साधनको 
अगधकतम उपयोि िरी स्थानीय साझदेारीमा सकेसम्म धेरै 
सखं्यामा ननमायर् िनुय पनेछ। 

 िा.पा, न.पा, का खोप िोकल पसयनहरू िाि िा.पा., न.पा.मा 
समन्द्वय िरी काययक्रमको िारेमा जानकारी िराई साझेदारी तथा 
ननमायर् काययको योजना तयार िनुय पदयछ।  

 स्थानीय स्वास््य ससं्थाहरूसँि समन्द्वय र अनिुमन र 
सपुररवेक्षर् िनुय पदयछ। 

 आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहको साझेदारीमा तोक्रकएको 
सखं्यामा थप िरी सकेसम्म धेरै खोप तथा िाउँघर ष्क्लननक 
भवन ननमायर् िनय योजना िनाउन।े 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  िरु्स्तरीय खोप सेवा र प्रसनूत सेवा सहज क्रकमसमल ेसञ्चालन 
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िनय सक्रकने। 
 सेवाको पहँूच र उपभोिमा अमभवदृ्गध िनय सक्रकने। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

४.७ सरसिाई कक्षा सञ्िालन वापत मदहला स्वयसंेववका यातायात खिइ 

उद्देश्य  मदहला स्वास््य स्वयंमसेववका मािय त काययक्रम ननरन्द्तर सञ्चालन 
िने। 

 खोप सेवामा पहँूच वदृ्गध िने। 
 वालवामलका र आमाको स्वास््य प्रवयधन िने। 

लक्षक्षत समहू सम्िष्न्द्धत पामलका अन्द्तियतका सि ै स्वास््य ससं्थाहरू र खोप 
केन्द्रस्तरमा सञ्चालन हुने सरसिाई प्रवयधन काययक्रम सञ्चालन िने 
मदहला स्वास््य स्वयमंसेववकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

 यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनिुमन िने प्रमखु 
ष्जम्मेवारी सम्िष्न्द्धतपामलका र अन्द्तियतका स्वास््य ससं्थाको 
हुनेछ।   

 काययक्रम सञ्चालनमा, पामलकाको स्वास््य र्ाखाको िोकल पसयनल े
प्राववगधक सहयोि, सहष्जकरर् र अनिुमन िनुय पनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन अवधी प्रत्येक खोप सेसनमा मदहनामा एक पिक ननरन्द्तर 
काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  पामलकाका िोकल पसयनल े उक्त काययक्रमको औगचत्य, सञ्चालन 

प्रक्रक्रयािारे समन्द्वय एवमं आवश्यक पवूय जानकारी िराउन।े 
 स्वास््य ससं्था अन्द्तियत सञ्चालन हुने खोप केन्द्रमा मदहला 

स्वास््य स्वयंमसेववका िाि सञ्चालन भएको स्वास््य प्रवदयधन 
काययक्रमको प्रनतवेदन मलई सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाल ेपामलका र 
तोक्रकएको तहमा पेर् िने।  

 पामलका स्तरीय मातहतका स्वास््य ससं्था अनसुार मातहतमा 
सञ्चालन हुने खोप केन्द्र र स्वास््य प्रवयधन काययक्रमको 
आधारमा पामलका जनस्वास््यका िोकल पसयनल े समन्द्वय िरी 
मदहला स्वास््य स्वयंमसेववकालाई उपलब्ध िराउनपुने यातायात 
खचयको योजना वनाई सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था मािय त भकु्तानी 
िने व्यवस्था ममलाई ववल भपायई तथा वववरर्हरू अध्यावगधक 
िने। 

 ववननयोष्जत िजेििािसम्िष्न्द्धतपामलकाको योजना अनसुार 
स्वास््य ससं्था तथा खोप केन्द्रमा काययक्रम सञ्चालनको 
अवस्थाकोिारेमा अनिुमन तथा समन्द्वय िने। 

िजेि िाँडिाँड  प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय 
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सञ्चालन िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 
अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्वास््य प्रवयधन काययक्रम ननरन्द्तर सञ्चालन भई आमा तथा 

वच्चाको स्वास््य सधुार हुनका साथै खोप सवेामा स्थानीय 
सहभागिता वदृ्गध हुनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राख्न े

४.८ करार सेवाका लागि अहेव, अनमी 

(खोप सेवा काययक्रम सञ्चालनको लागि उच्च दहमाली, पहाडी ष्जल्लाहरू र महा तथा उप 
महानिरपामलका, ससं्थाित ष्क्लननक) 

उद्देश्य दरिन्द्दी अनसुारका दरिन्द्दी पनूत य नभएमा वा लामो समयसम्म 
स्वास््यकमीले बिदा मलएमा वा कुन ै कारर्ले अनपुष्स्थत रहेमा, 
जनर्क्तीको अभाव भएमा खोप सेवा सचुारू िनय 

लक्षक्षत समहू खोप सेवा सञ्चालन िनय जनर्क्ती अभाव भएका पामलका र दहमाली 
तथा उच्च पहाडड साववक ष्जल्लाका पामलकाहरू (साववकका 
सदरमकुाम रहेका पामलकाहरु (ववरािनिर म.न.पा. ४ जना, कास्की 
उप.म.न.पा. ६ जना, िाँके उप.म.न.पा. ४ जना, गचतवन 
उप.म.न.पा. ३ जना, पसाय म.न.पा. ३ जना, कैलाली 
उप.म.न.पा. ३ जना, रूपन्द्देही ििुवल र वारा ३ (३ जना करार 
सेवामा कमयचाररी मलने र मिु,ु डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, सखंुवासभा, भोजपरु, 
खोिाङ, सोलखुुम्ि,ु जाजरकोि, कामलकोि, रूकुम, दाचुयला, अछाम, डोिी, 
िझाङमा सेवा करार मलन) 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

 यो काययक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनिुमन िने प्रमखु 
ष्जम्मेवारी सम्िष्न्द्धतपामलका र अन्द्तियतका स्वास््य ससं्थाको 
हुनेछ।   

 कमयचारी करार सेवा तथा सेवा करार मलने प्रमखु ष्जम्मेवारी 
सम्िष्न्द्धतपामलकाको हुनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  मागथ उल्लेखखत म.न.पा., उप.म.न.पा. र न.पा. हरूमा 
करार सेवामा ननरन्द्तर कायय िनयको लागि कमयचारी भनायको लागि 
रकम ववननयोजन िररएकोछ भने अन्द्य उल्लेखखत साववकका 
ष्जल्ला अन्द्तियतका न.पा., िा.पा. हरूमा ववननयोष्जत रकम 
िाि खोप सेसन भररको लागि सेवा करारमा मलनको लागि िजिे 
व्यवस्था िररएकोछ। 

 करार सेवामा कमयचारी भनाय िदाय सावयजननक खररद ऐन र 
ननयमावमलको अगधनमा रही िनुयपनेछ।  

 पामलकाहरूमा प्राप्त िजेिको आधारमा समयम ैकरार सेवा र सेवा 
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करार मलनको लागि ष्जल्ला स्वास््य कायायलयसिं समन्द्वय िनय 
सक्रकनेछ। 

 यस प्रकारको करारमा खोप सेवा प्रदान िनयको लागि सेवा खररद 
िरेको िझुनपुनेछ तसथय करार पत्रमा तोक्रकएको काम सम्पन्द्न 
िरेपनछ मात्र नीज व्यष्क्तल ेपाररश्रममक पाउने छन ्।  

 करारनामा सम्िष्न्द्धतपामलका र करार सेवामा मलएको कमयचारी र 
सेवा करार ददन ेव्यष्क्त िीच िनुयपदयछ। यस प्रकारको सम्झौतामा 
सम्िष्न्द्धत कमयचारी र व्यष्क्तको काययक्षते्र र कायय वववरर् स्पटि 
उल्लेख िनुयपने।  

 पामलकाहरूमा छुट्ियाइएको सखं्या र उपलब्ध िजेिको आधारमा 
नेपाल सरकारको प्रचमलत आगथयक ऐन/ननयम िमोष्जम सेवा 
करारको व्यवस्थापन िने र ननतजा प्राप्त िने िराउने ष्जम्मेवारी 
सम्िष्न्द्धतपामलकाको हुनेछ।  

 खोप सेवा अनत सवंदेनमर्ल सेवा भएकोले कमयचारी करारमा 
मलदंा वा सेवा करार मलदंा अनभुवी, दक्ष कमयचारी मलने काययमा 
ववर्षे ध्यान ददनपुदयछ। 

न्त्यनूतम शकै्षक्षक योग्यता 
 खोप सेवा ददने व्यष्क्तको न्द्यनूतम र्कै्षक्षक योग्यता अ.न.मी. 

वा मस.एम.ए. कोषय उत्तीर्य भई सम्िष्न्द्धत काउष्न्द्सल दताय 
भएको हुनपुनेछ।  

सेवा करारमा िने कायइ प्रकक्रया 
 सेवा करार िदाय नेपाल सरकारको ववद्यमान प्रचमलत ऐनर 

ननयमानसुार िनुयपने। 
प्राथममकता ददनपुने आधारहू 

 ववितदेखख खोप सेवा प्रदान िरी कामको अनभुव प्राप्त व्यष्क्त। 
 स्थानीय न.पा, िा.पा.को िामसन्द्दा। 
 स्वास््यकमीका लागि प्रदान िररएको खोपसम्िन्द्धी तामलम 

मलएको। 
 यसरी करार ननयकु्त िदाय सकेसम्म एकै समयमा िरी 

ननजहरूलाई आधारभतू खोप कोल्डचेन सम्िन्द्धी ज्ञान अमभवदृ्गध 
िनय १ ददने साववक ष्जल्ला, खोप अगधकृत र कोल्डचने 
अगधकृतले पररचयात्मक काययक्रम िनुयका साथै ष्जल्ला ष्स्थत 

MCCH Clinic वा नष्जकको खोप केन्द्रमा Clinical अभ्यास िराएर 
पठाउने व्यवस्था िनुय पदयछ। 

मखु्य जजम्मेवारी 
 स्थानीय स्वास््य ससं्थािाि भ्याष्क्सन र अन्द्य खोप सामाग्री 

िखुझमलने, 
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 तोक्रकएका खोप केन्द्रहरूमा समयम ैउपष्स्थत भई ननयममत खोप 
सेवा प्रदान िने, 

 ननधायररत िाराम÷ रष्जटिरमा रेकडय राख्न ेर सो आधारमा मामसक 
प्रनतवेदन तयार िरी स्थानीय तहिाि प्रमाखर्त िराई सम्िष्न्द्धत 
स्वास््य ससं्थामा िझुाउने, 

 खोपको महत्विारे स्थानीय समदुायमा प्रचारप्रसार िरी परू्य 
खोपको लागि उत्प्रेररत िने, 

 अमभयानको रूपमा सञ्चालन हुने खोप काययक्रममा पनन सेवा 
परु ्याउन,े 

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाको इन्द्चाजयल े ददएको खोपसम्िन्द्धी 
ष्जम्मेवारी वहन िने, 

 करारनामामा सम्झौता भए अनसुारको ष्जम्मेवारी िहन िने । 
 करार सेवामा ननयकु्त भएका कमयचारीहरूको मखू्य ष्जम्मेवारी 

खोप सेवा सञ्चालन िनुय भएतापनन अन्द्य समयमा न.पा., 

िा.पा.ले तोक्रकएको स्वास््य ससं्थामा (स्वास््य चौकी, निर 
स्वास््य केन्द्र, दैननक खोप सेसन सञ्चालन हुने खोप केन्द्र) 
ननयममत कायय िनुय पदयछ। 

करार भङ्ि िने र नयाँ करार िने 

 सेवा करारमा मलएको व्यष्क्तले सम्झौताअनसुार कुन ै मदहनामा 
सेवा प्रदान निरेमा ननज व्यष्क्तसँि भएको करार भङ्ि िने र 
अको व्यष्क्तिाि सेवा करार मलने व्यवस्था ममलाउन े। 

 सेवा करार ददएका व्यष्क्तको सेवा सन्द्तोषजनक भएमा स्थानीय 
स्वास््य ससं्थाको मसिाररर्मा ननजको सेवा ननरन्द्तर िनय 
सक्रकनेछ। यसरी सेवा करार अवधी थप िदाय प्राप्त िजेि र 
काययक्रमको पररगधमभत्र रही िनुय पनेछ। 

 खोप तामलम नपाएको स्वास््यकमी करारमा छनोि भएमा 
ष्जल्लामा ननजलाई छोिो अनमुर्क्षर् तथा अभ्यास िराएर मात्र 
कामकाजमा खिाउने र खोप तामलमको समयमा सहभागि िराउने 
व्यवस्था िनुय पदयछ। 

 करार सेवामा भनाय भएको कमयचारीको 
 तोक्रकएको स्वास््य ससं्था अन्द्तियत  मदहनाभरी सञ्चालन हुने 

सि ैखोप ष्क्लननकहरू (कम्तीमा ५ विा) सञ्चालन िरेिापत 
िढीमा मामसक रू. ६,५००÷– (अक्षरूपी रू. छ हजार पाँचसय 
मात्र) उपलब्ध िराउने। ५ भन्द्दा कम खोप केन्द्र सञ्चालन िरे 
सोहीअनसुार प्रनत खोप केन्द्रका दरल े िढीमा रू. १,४००÷– 
(अक्षरूपी रू. एक हजार चार सय मात्र) भकु्तानी िने।  

 िजेिको पररगधमा रही तोक्रकएको सखं्या भन्द्दा धेरै तथा कम 
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रकममा पनन सेवा करारमा मलन सक्रकनेछ। 
 तोक्रकएको स्वास््य ससं्था अन्द्तियत मदहनाभरी सञ्चालन हुने सिै 

खोप ष्क्लननकहरू सञ्चालन िनुयका साथै अन्द्य समय स्वास््य 
ससं्थामा िसेर ननयममत कायय िरेिापत करार सझंौता अनसुार 
पाररश्रममक उपलब्धिराउने। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  ननरन्द्तर खोप सेवा सञ्चालन भई वालवामलकाले परू्य खोप प्राप्त 
िनेछन। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

४.९ पामलकाहूको सकू्ष्म योजना तजुइमा तथा अध्यावगधक र पणूइ खोप ददिोपनाको लागि २ ददन े
िोरठठ 

उद्देश्य  प्रभावकारी एव ंददिो खोप सेवा सञ्चालनको लागि स्थानीय तह  
र सरोकारवालाहरूको सहभािीतामा पनुयोजना िनुय ।  

 खोप सेवा सञ्चालन िनय निरपामलका, िा.पा. तथा स्वास््य 
ससं्थाको अपनत्व ववकास िराउन।ु 

 पामलका मभत्रका सि ै िालिामलकाहरूलाई परू्य खोप सेवा प्रदान 
िनुय। 

लक्षक्षत समहू िजेि बिननयोजन भएका सम्िष्न्द्धत पामलका प्रनतननगधहरू र पामलका 
अन्द्तियतका सि ैस्वास््य ससं्थाहरू र सरोकारवालाहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनिुमन िने िोकल पसयन तथा सम्िष्न्द्धत 

पामलका र अन्द्तियतका स्वास््य ससं्था 
काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  ष्जल्ला स्वास््य कायायलय र सम्िष्न्द्धत पामलकाको समन्द्वयमा 

सकु्ष्म योजना तयार िनुयपने पामलकामा खोप कभरेजको अवस्था, 
ड्रपआउिको अवस्था,, भौिोमलक रूपले ववकि, घना र पहँूच कम 
भएका वस्ती ,खोप कोल्डचेन ववतरर् अवस्था , खोप सेसन 
सञ्चालनको अवस्था, परू्य खोप घोषर्ा र ददिोपनाको अवस्था 
आददको ववटलषेर् िरी यो काययक्रम सञ्चालनको औगचत्य र 
प्रक्रक्रयािारे पामलकामा जानकारी िरी समन्द्वय िने। 

 पामलकाको िोकल पसयनल ेप्राप्त काययक्रम तथा िजेिको आधारमा  
स्वास््य ससं्थाहरूसिं समेत समन्द्वय िरेर काययक्रम सञ्चालन 
योजना वनाई पामलकास्तरमा स्वीकृत िराउने। 

 ष्जल्ला स्वास््य कायायलयल ेकाययक्रममा िनुय पने प्रस्तनुतकरर् , 

सकु्ष्म योजना िाराम लिायत अन्द्य सामागग्र तयारी र प्राववगधक 
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सहयोि एव ंसहष्जकरर् िने। 
 यो काययक्रम पश्चात सम्िष्न्द्धत पामलकाका सव ै लक्षक्षत 

वालवामलकाले ननरन्द्तर िरु्स्तरीय खोप सेवा पाउने सनुनष्श्चत 
िनय पामलकाको अिवुाई मा पनुयोजना तयार िरी पामलका प्रमखु 
लिायत सहजकतायिाि पामलकाको स्वास््य िोकल पसयन, 

पामलकामभत्रका स्वास््य ससं्था प्रमखु, वडा अध्यक्ष, खोप काययकताय, 
म.स्वा.से. र ि.ैस.स. प्रनतननगध र सरोकारवालाहरूको समेत 
सहभािीतामा २ ददने सकु्ष्म योजना िोटठी सञ्चालन िनुय पनेछ। 

 प्राप्त िजिे तथा सकु्ष्म योजना काययक्रमको िारेमा सष्म्न्द्धत 

पामलकाले छलिल िरी साझेदारीको लागि उक्त पामलकामा 
काययक्रम सञ्चालन िनय क्षेत्रीय स्वास््य ननदेर्नालय/प्रदेर्मा 
अग्रीम वववरर् पठाउने।  

 सोको लागि प्राप्त िजेि, सहभािी सखं्या, श्रोत व्यष्क्त, 

सहजकतायको आवश्यक खचय अनमुान िरी अपिु िजेिको लागि 
पामलकािाि व्यवस्थापन िनुय  पदयछ।  

 यो काययक्रम सञ्चालन िदाय तोक्रकएको ढाँचामा सकू्ष्म योजना 
तयारी िनुय पनेछ।  

 सकू्ष्म योजना तयार िदाय खोप सेसन सञ्चालन, जनर्क्तीको 
व्यवस्था, खोप कोल्डचेन सामाग्री, आपनूतय ववतरर् योजना, अमभलखे 
प्रनतवेदन, सामाष्जक पररचालन, परू्य खोप घोषर्ा र ददिोपनाको 
योजना, स्वास््य क्षेत्र र स्थानीय तहको भमूमका र ष्जम्मेवारी 
आदद समावेर् िरी योजना तयार िरी तोक्रकएको मागथल्लो तहमा 
समेत पठाउन ुपनेछ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल न.पा., िा.पा. को नेततृ्वमा खोप सेवा सञ्चालनको पनुयोजना तयार 
भई सेवाको पहँूच र उपभोिमा अमभवदृ्गध िनय सक्रकने। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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५ समुदायमा आधाररत नवजात मशशु तथा िालरोिको एकककृत ब्यवस्थापन कायइक्रम 

५.१ बिरामी नवजात मशशकुो लागि नन:शलु्क उपिार खिइ 

उद्देश्य  नवजात मर्र्लुाई नन:र्लु्क उपचार खचय उपलब्ध िराई स्वास््य 
सेवा ददन ु र नवजात मर्र्कुो बिरामीदर र मतृ्यदुरमा कमम 
ल्याउन ु

लक्षक्षत समहू नवजात मर्र् ु
काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

 केन्द्र, अञ्चल, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय तथा ष्जल्ला अस्पतालहरू 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया नवजात मर्र् ुसरुक्षा काययक्रम कायय बिगध ननदेमर्का २०७४ (ष्जल्ला 
स्वास््य कायायलयिाि प्राप्त िने सक्रकनेछ।) 
 नवजात मर्र् ु भनाय भई उपचार िदाय उपचाररत रहंदासम्मको 

लागि सम्परू्य उपचार सेवा नन:र्लु्क उपलब्ध िराइनेछ। 
 मदहलाको प्रसनूत पश्चात नवजात मर्र्लुाई भनाय िनुयपने भएको 

अवस्थामा नवजात मर्र्कुो डडस्चाजयर प्रेषर् नभएसम्म सतु्केरी 
मदहलालाई अस्पताल पररसर म ै िस्ने व्यवस्था ममलाउन ु 
पनेछ।  

 नवजात मर्र्लुाई लामो समयसम्मको लागि उपचार आवश्यक 
परेको खण्डमा उसको भनाय िदायको उमेरलाई आधार मानन उपचार 
सेवा प्रदान िनुय पनेछ। 

 एक पिक डडस्चाजय भईसकेको नवजात मर्र् ु पनुिः जन्द्मेको २८ 
ददन मभत्र ैभनाय हुन आएको खण्डमा उक्त नवजात मर्र्लुाई पनन 
नन:र्लु्क उपचार सेवा प्रदान िनुयपनेछ। 

िजेि िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको कायय सञ्चालन 
िने ननदेमर्का २०७२, र भ्रमर् खचय ननयमावली अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  नवजात मर्र्कुो बिरामीदर र मतृ्यदुरमा कमी ल्याउने 
अमभलेखन/प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 

कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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६ पररवार स्वास््य कायइक्रम 

६.१ सुरक्षक्षत माततृ्व कायइक्रम 

६.१.१ अस्पतालमा िणुस्तर सधुार टुल (QITool) को प्रयोिद्धारा िणुस्तर सधुार तथा 
व्यवस्थापन क्षमतामा अमभद्गध 

उद्देश्य वहृत आकष्स्मक प्रसनूत तथा नवमर्र् ू स्वास््य सेवा (CEONC) 

लिायत सम्परू्य मात ृतथा नवमर्र् ुसवास््य सेवाको िरु्स्तर सधुार 
िने। 

लक्षक्षत समहू िभयवनत तथा सतु्केरी मदहला एव ंनवजात मर्र्हुरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 

ननकाय 

िजेि ववननयोजन िररएका स्थानीय तहहरू 

िजेि श्रोत सम्िष्न्द्धत पामलकामा अवष्स्थत नया ँअस्पताल(जहा ँयसभन्द्दा अनघ 
काययक्रम लाि ु भएको छैन)का लागि रू ३ लाख र काययक्रम 
ननरन्द्तरता ददनपुने अस्पतालहरूको लागि रू १ लाख ववननयोजन 
िररएकोछ। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   पामलकाको िोकल पसयनल ेप.स्वा.म.सिं समन्द्वय िरी २ ददन 
अस्पताल िरु्स्तर सधुार प्रक्रक्रया िारेमा अमभमखुी करर् सञ्चालन 
िने। 

 प. स्वा.महार्ाखाद्धारा तयार पाररएको QI िुल को प्रयोि िरी 
अस्पतालको स्वमलू्याङ्कन िने। 

 सधुार िनुयपने क्षेत्रहरू पदहचान िरी कायययोजना तयार पाने साथै 
अनसुचुी ६.१अनसुार अस्पताल िरु्स्तर सधुार सममनत िठन 
िने। 

 िदठत िरु्स्तर सधुार सममनतल े प्रत्येक ४÷४ मदहनामा िठैक 
िसी अस्पतालको पनुिः मलू्याङ्कन िरी कायय योजनाको प्रिनत 
सम्िन्द्धमा छलिल िने।  

 काययक्रमलाई ननरन्द्तरता ददने सव ै अस्पतालहरूले ष्जल्ला 
स्वास््य÷जन स्वास््य कायायलयका सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रमका 
िोकल पसयनसँि समन्द्वय िनुय पनेछ। 

काययक्रमको  िजिे िाँडिाँड काययक्रमको िजिे मखु्य िरीननम्न ३ विा मर्षयकमा िाँडिाँड िने। 
१. काययक्रम र्रुू िनुयपने अस्पतालको लागि (New site)२ ददनको 

(HQIP) काययर्ाला िोटठीमा लाग्ने खचय। 
२. काययक्रम ननरन्द्तरको लागि चौमामसक स्व-मलू्याङ्कनिठैकको खचय। 
३. प्रसनूत सेवा िरु्स्तरको लागि कायययोजना अनसुार कायायन्द्वयन 

िनय लाग्ने खचय।  

नोट: 
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 यो श्रोतमा ववननयोष्जत रकम सो कायय योजना कायायन्द्वयन िनय 
अपिु भएमा सम्िष्न्द्धत िाउ÷निरपामलकासँि समन्द्वय िरी 
सञ्चालन िनय अपेक्षा िररएकोछ। 

 नया ँ काययक्रम सरुू िनुयपने (CEONC) अस्पतालहरूको २ ददने 
काययर्ाला िोटठीको िजिे तयार िदाय अथय मन्द्त्रालयिाि प्रकामर्त 
कायय सञ्चालन ननदेमर्का िमोष्जम िनुय पनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन चौमामसक रूपमा अस्पताल िरु्स्तर सधुार िुलको प्रयोिद्धारा 
स्वमलू्याङ्कन िरी कायययोजना िनाएपनछ सो को प्रनतवेदन ष्जल्ला 
स्वास््य कालाययमा पेर् िनुय पनेछ।  

६.१.२ स्टाि नसइ/अ.न.मी.हूलाई Clinical Update 

उद्देश्य 

 

मात ृतथा नवजात मर्र् ुस्वास््य सेवामा सलंग्न नमसयङ्ि कमयचारी 
(स्िािनसय,अ.न.मी)का लागि आमा र नवजात मर्र् ु स्याहार 
सम्िन्द्धी अत्यावश्यक दक्षताहरू अमभवदृ्गधिने। 

लक्षक्षत समहू पामलका मभत्रका वगथय·सेन्द्िर तथा आमा सरुक्षा काययक्रम लाि ूभएका 
अस्पतालमा काययरत नमसय·कमयचारीहरू। 

यस काययक्रमका सहभािीहरू ष्जल्लाका िगथयङ्ि सेन्द्िर तथा आमा सरुक्षा काययक्रम लाि ूभएका 
ननजी अस्पतालमा काययरत स्िाि नसय तथा अनमीहरू सहभािी 
िराउने।(प्रत्येक ब्याचमा अगधकतम २० जना प्रमर्क्षाथीहरू राखी 
तामलम ददने।) 

सहभािीहरूको छनोिका 
आधारहरू 

 

 

 िगथयङ सेन्द्िरमा काययरत SBA तामलम नमलएका Staff Nurse तथा 
ANM हरू 

 ३ वषय वा सो भन्द्दा अनघ SBA  तामलम मलएका िगथयङ्ि सेन्द्िरमा 
काययरत Staff Nurse तथा ANM हरू 

 ववकि तथा DAG VDC मा काययरत अ.न.मी. तथा स्िाि 
नसयहरूलाइ प्राथममकता ददनपुनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि ववननयोजन िररएका ४९ ष्जल्लाका पामलकाहरु 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   यस काययक्रम सञ्चालन िदाय मात ृतथा नवमर्र् ुस्वास््य सेवा 
समिष्न्द्ध समय सापेक्षक्षक अध्यावगधक प्रमर्क्षक ननदेमर्का र 
सन्द्दभय पषु्स्तका प्रयोि िने। 

 यो काययक्रम सचंालनाथय २ क्रकमसमिाि िजेि बिननयोजन 
िररएकोछ। 

 िगथयङ्क सेन्द्िर मात्र भएका स्थानीय तहमा अमभमखुीकरर्को 
लागि सहभािीको लागि त्ब्म्ि ्को  िजेि बिननयोजन िररएकोछ 
भने CEONC Site भएका स्थानीय तहमा भने सो मभत्रका 
िगथयङ्ि सेन्द्िरिाि सहभािीका लागिT ADA रकमका साथ ै
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ष्जल्लामभत्र भएका सम्परू्यस्थानीय तहका िगथयङ्ि सेन्द्िरका 
सहभािीहरूलाई अमभमखुीकरर्सञ्चालनको िजिे समेतसमावेर् 
िररएकोछ। 

 यो काययक्रम सञ्चालन िनय ष्जल्ला ष्स्थत प.हे.न.को 
महत्वपरू्य भमुमका हुने भएको हँदा िजेि बिननयोजन भएका 
निरपालीकाका स्वास््य काययक्रमका िोकल पसयनल े प.हे.न. 
सँि समन्द्वय िरी काययक्रम सञ्चालन िनुय पनेछ। 

 काययक्रममा SBA Trainer/ SBA Mentor/ SBA हरू ले सहजक्रकरर् 
िनुय पनेछ। 

 काययक्रम ३ ददन सञ्चालन िनुय पदयछ।  

िजेि िाँडिाँड काययक्रम सञ्चालन िदाय िजेिको िाँडिाँड अथय मन्द्त्रालयको खचय 
ननदेमर्का, २०७३ िमोष्जम िनुय पनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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६.१.३ अब्रटेदिक किस्टुला (Obstetric fistula) र पाठेघर खस्ने रोिीको जस्क्रननङ्ि, ररङ पेसरी तथा 
VIA जाँि 

उद्देश्य पाठेघर खस्ने समस्याको ष्स्क्रननङ मर्बिरमा आएका मदहलाहरूको 
प्रभावकारी रूपमा प्रथम, दोश्रो, तशे्रो र चौथो डडग्री पाठेघर खसेको 
पदहचानका साथै अब्टिेदिक क्रिस्िुला र पाठेघरको मखुको क्यान्द्सरको 
पनन ननदान िरी सेवा प्रदान िने र उपयकु्त ठाउँमा प्रेषर् िने। 

लक्षक्षत समहू आङ खस्ने समस्या तथा पाठेघरको मखुको क्यान्द्सरको जोखखममा 
रहेका मदहलाहरू। 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि बिननयोजन भएका पामलकाहरु 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   यो काययक्रमको िोकल पसयन स्थानीय तहका स्वास््य 
काययक्रमका िोकल पसयन रहनेछन। 

 योसमस्याको रोकथामको लागि स्थानीयस्तरमा समन्द्वय िरी 
ववमभन्द्न जनचेतना मलूक क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन  िनुयपनेछ। 

 ष्स्क्रननङ्ि मर्ववर सञ्चालन िनुय भन्द्दा अिाडी स्थानीय तहल े
पाठेघर खस्ने तथा अब्टिेदिक क्रिस्िुलाको समस्या भएका  एव ं
पाठेघरको मखुको क्यान्द्सरको जोखखम भएका मदहलाहरू िढी 
भएका र सेवाको पहँूचिाि िाढा रहेका स्थानीयतह क्रकन िरी 
काययक्रम सञ्चालन िनुय पदयछ। प्रनत मर्ववरमा कम्तीमा ४० 
जना सेवाग्राहीको जाचँ िनुयपनेछ। 

 ष्जल्लामा िरैसरकारी सघं-ससं्थाल े सञ्चालन िने प्रजनन ्
स्वास््य काययक्रम अन्द्तियतको पाठेघर खस्ने समस्या, अब्टिेदिक 
क्रिस्िुला तथाVIAकोष्स्क्रननङ क्याम्पको योजना तजुयमा िदाय 
नेपाल सरकारको काययक्रममा नदोहोररने िरी स्थानीयतहको 
छनौि िनुयपनेछ।  

 छनोि िररएको स्थानमा ष्स्क्रननङ क्याम्प िनुय भन्द्दा कम्तीमा 
१ हप्ता पदहल ेन ैप्रचार प्रसारको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

 अस्पतालमा काययरतVIA तथा Cryotherapy तामलमप्राप्त मेडडकल 
अक्रिसर तथा ररङपेसरी राख्न सक्षम एव ं VIA तामलमप्राप्त 
स्िाि नसय, Counseller/ANM सदहत स्थानीय स्वास््य ससं्थामा 
काययरत स्वास््यकमी लिायत कम्तीमा ५ जना प्राववगधक 
सदहतको िोलीिाि आङ खस्ने समस्या  अब्स्िेदिक क्रिस्िुला, 
तथा VIA कोष्स्क्रननङ तथा ररङ्ि पेसरी लिाउने कायय िने। 

 मर्ववरमा आएका प्रत्येक मदहलालाई अब्स्िेदिक क्रिस्िुला 
ननदानका लागि ननम्न दईु प्रश्न अननवायय रूपमा सोध्न ुपनेछिः 

 ननरन्द्तर रूपमा ददसा वपसाि चुदहने समस्या छ, छैन ? 
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 छ भने सतु्केरी भएपश्चात(अब्स्िेदिक क्रिस्िुला) वा 
कदहले देखख छ, यक्रकन िने। 

 उक्त मर्बिरिाि सेवा मलएका सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकारिाि 
हुने पाठेघरको ननिःर्लु्क र्ल्यक्रक्रयाको लागि केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप 
क्षेत्रीय, अञ्चल, ष्जल्ला अस्पतालहरू वा यो सेवाको लागि छनौि 
भएका अस्पतालमा प्रेषर् िने। सोको उपचारका लागि लाग्ने 
सम्परू्य खचय अस्पतालल े व्यहोने छ र यातायात खचय वापत 
दहमाल, पहाड र तराईका लागि क्रमर्िः रू. १,५००।–, रू. 
१,०००।– र रू .५००।– सम्िष्न्द्धत अस्पतालले उपलब्ध िराउने 
िरी व्यवस्था ममलाइएको छ। 

 ष्स्क्रननङ्ि िदाय VIA पोष्जदिभ भएका बिरामीहरूलाई नष्जकको 
क्रायोथेरापी सबुिधा भएका स्वास््य ससं्थामा ररिर िनुयपनेछ। 

 अब्स्िेदिक क्रिस्िुलाको नन:र्लु्क र्ल्यक्रक्रयाको लागि भने पािन 
स्वास््य ववज्ञान प्रनतटठान तथा वव.पी. कोइराला स्वास््य 
ववज्ञान प्रनतटठान, धरानमा,मोडल अस्पताल, काठमाण्डौमा  प्रेषर् 
िनय सक्रकनेछ।सोको उपचारका लागि लाग्ने सम्परू्य खचय र 
यातायात खचय अस्पतालल ेव्यहोनेछ।  

िजेि व्यवस्थापन  दैननक भत्ता तथा यातायात खचय (स्थानीय ससं्थाका कमयचारी तथा 
म.स्वा.स्वय ंसे. समेत)           रू १९,०००।– प्रनत मसववर  

औषधी तथा ररङ्ि पेसरी  रू १२,०००।–  प्रनत मसववर 
ढुवानी, खाजा तथा अन्द्य खचय रू. ९,०००।–  प्रनत मसववर 

अमभलेख प्रनतवेदन र्ल्यक्रक्रया तथा ष्स्क्रननङ्ि सम्पन्द्न भएपनछ मदहलाहरूको 
सपुरमभजन, अनिुमन तथा Follow-up िरी सोको प्रनतवेदन 
मामसकरूपमा सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला स्वास््य पठाउनपुनेछ। 
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६.१.४ आमा सरुक्षा कायइक्रमको लागि रक्तसिंार सेवा 

उद्देश्य आमा सरुक्षा काययक्रमको लागि नन:र्लु्क रक्तसचंार सेवा प्रदान िने। 
लक्षक्षत समहू िभायवस्था, प्रसव र प्रसनुत जदिलताको कारर्ले रक्तसचंार िनुयपने 

मदहलाहरू 

काययक्रम सञ्चालन ववगध  

 

 आमा सरुक्षा काययक्रम अन्द्तियत िभयवती, प्रसनूत र िभयपतन 
भएका मदहलाहरूको लागि मात्र आवश्यक परेको खण्डमा 
तोक्रकएका स्वास््य ससं्थाहरूिाि नन:र्लु्क रक्त सचंार सेवा 
प्रदान िररनेछ। 

 त्यस्तो सेवा वापत Blood Bag, Reagents, Blood Testing, Blood 

Transfusion, Infection Prevention-IP तथा अन्द्य व्यवस्थापनिनय 
प्रनत यनुनि एकमटुठ रू.१०००।– (एक हजार मात्र) का दरल े
स्थानीय रक्त सचंार सेवा केन्द्र | -Blood Transfusion Service 

Centre-BTS_ लाई स्थानीय तह को स्वास््य यनुनि मािय त 
भकु्तानी ददन ुपनेछ। 

 स्थानीय रक्तसचंार सेवा केन्द्द् नभएका ष्जल्लाहरूमा  स्थानीय 
तहे अन्द्तियतका अस्पताल  वा ष्जल्ला अस्पतालहरूमा आवश्यक 
परेको खण्डमा आकष्स्मक रक्तसचंार सेवा (emergency blood 

transfusion service) सञ्चालन िनय सक्नेछ। यस िजेििाि 
आवश्यक blood transfusion set सदहत आवश्यक screening test का 
reagent हरू खरीद िनय सक्रकनेछ। यसको लागि राष्टिय 
जनस्वास््य प्रयोिर्ालासँि समन्द्वय िनुय पनेछ। खरीदको 
अमभलेख राखी पररवार स्वास््य महार्ाखामा पेर् िनुय पनेछ।  

 त्यस्तो रकम स्वास््य सेवा ववभाि, पररवार स्वास््य महार्ाखाल े
एकमटुि रूपमा मसइओसी सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालहरूको 
लागि स्थानीय तहको वावषयक काययक्रममा व्यवस्था िररएकोछ। 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

 CEONC सेवा ददइरहेका अस्पतालहरू 

काययक्रम सञ्चालन तथा 
िजेि ब्यवस्थापन 

 यस काययक्रमको िजेि काठमाण्डौ, भक्तपरु र लमलतपरु िाहेक 
अन्द्य सम्परू्य{ CEONC सेवाभएका अस्पतालहरूको लागि 
सम्िष्न्द्धत स्थानीय तह मा ववननयोजन भएकोछ।  

 अतिः सम्िष्न्द्धत तहहरूले CEONC सेवा प्रवाह िरीरहेका 
अस्पताललाई सो िजेि उपलब्ध िराइ काययक्रम सचुारू िराउने 
अपेक्षा िररएकोछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन त्यस्तो सेवा सञ्चालन िने अस्पतालहरूले आिूले प्रदान िरेको 
सेवाको अनसुचूी ६.२ (क) िमोष्जमको अमभलेखराखीअनसुचूी ६.२ 
(ख) िमोष्जमको िाराम अनसुार ननयममत रूपमा अमभलेखन िरी 
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मामसक रूपमा प्रनतवेदन िनुयपनेछ। 

६.१.५ आमा सरुक्षा कायइक्रम सेवा प्रदान शोधभनाइ तथा यातायात खिइ 

उद्देश्य ससं्थाित सतु्केरी सखं्या वदृ्गध िराई मातमृतृ्य ुतथा बिरामी हुने 
अवस्थामा कमी ल्याउन।ु 

लक्षक्षत समहू सम्परू्य िभयवती तथा सतु्केरी मदहलाहरू 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय  

िाउँ तथा निरपामलका मातहतका सतु्केरी िराउन अनमुनत प्राप्त 
स्वास््य ससं्था। 

काययक्रम सञ्चालन िनुयपने 
समय 

आमा सरूक्षा काययक्रम अन्द्तियत २४ घण्िा प्रसनूत सेवा उपलब्ध 
िराउन ुपने। 

काययक्रम सञ्चालन तथा िजेि 
व्यवस्थापन 

 आमा सरुक्षा काययक्रमको लागि आवश्यक िजेि रकम र 
श्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय तहले स्वास््यका लागि 
िननयोष्जत अनदुान रकमिाि उपलब्ध िराउन ुपनेछ। 

 ववितमा प्रदान िरेको िभयवती तथा प्रसनूत सेवा सखं्याको 
आधारमा आमा सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन िने स्वास््य 
ससं्था तथा अस्पताललाई आवश्यक पने अनमुाननत िजेिको 
िाँडिाँड िनुय पनेछ। 

 स्थानीय तहल े ववितको खचयको वववरर् अनरुूप िजेि 
पररचालन िरी सेवा सञ्चालन िनुय पनेछ। 

 सरकारी िाहेकका आमा सरुक्षा काययक्रम लाि ुभएका स्थानीय 
सामदुानयक, मर्क्षर्, ममसन अस्पतालहरू मािय त सेवाग्राही 
मदहलाहरूले पाउने रकमको व्यवस्था सम्वष्न्द्धत 
पााामलकािाि मामसक िभयवती तथा प्रसनूत सेवाको 
प्रनतवेदनको आधारमा सोधभनाय ददने व्यवस्था िने। 

 आमा सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन िनय सम्िन्द्धन प्राप्त ननजी 
तथा िहै्र सरकारी स्वास््य सथंाहरूलाई स्थानीय तहमा 
सम्झौता िराई काययक्रम सञ्चालनमा ननरन्द्तरता ददन।े 

 (नोि) काययक्रम सञ्चालन िनय ववस्ततृ जानकारीका लागि 
“आमा सरुक्षा कायइक्रम ननदैमशका २०६५ तसे्रो सशंोधन 
२०७३” हेनय सक्रकनेछ।) 

सेवाग्राही मदहलालाई प्रदान 
िररने सवुवधा  

 

(क) िभयवती तथा प्रसनूत सेवा ननिःर्लु्क उपलब्ध िराउन,े  
(ख) सेवाग्राही मदहलालाई िभयवती तथा प्रसनूत सेवा मलन 
आएवापत यातायात खचय भकु्तानी िने,  
 प्रोिोकल अनसुार कम्तीमा चार पिक (४,६,८ र (मदहनामा) 

िभयवती सेवा मलई स्वास््य सस्थाम ै प्रसनूत िराउने 
मदहलालाई स्वास््य ससं्थािाि डडस्चाजय भ ैजाने वेलामा रू 
४०० (चार सय) िभयवती तथा प्रसनूत उत्प्रेरर्ा सवेा वापत 
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भकु्तानी ददन ुपनेछ । 
 स्वास््य ससं्थामा प्रसनूत सेवा मलन आउने सेवाग्रादहलाई 

स्वास््य ससं्थािाि अष्न्द्तम व्यवस्थापन भई डडस्चाजय भ ैजाने 
वेलामा ननम्न िमोष्जम यातायात खचय प्रदान िने । 

- दहमाली क्षेत्रको लागि रू. १५००/- (एक हजार पांच 
सय रूपयैा)  

- पहाडी क्षेत्रको लागि रू. १०००/-(एक हजार रूपयैा) 
- तराई क्षेत्रको लागि रू. ५००/- (पांच सय रूपयैा)  

(नोि: क्याववन तथा प्राइभेि वाडयमा िसी सेवा मलने सेवाग्राहीलाई 
“आमा सरुक्षा काययक्रम” वमोष्जमको सबुिधा आकवषयत हुने छैन।) 

सेवा ददए वापत स्वास््य 
ससं्था लाई प्रदान िररने 
सवुवधा 
 

१ सामान्त्य प्रसनूत सेवााः 
 प्रसनूत सेवा ददने २५ र्यैा देखख मागथका ष्जल्ला, अचंल, 

क्षेबत्रय, मर्क्षर् तथा ववर्षेज्ञ अस्पताल, ष्स्वकृती पाएका 
िरैसरकारी तथा ननजी अस्पतालको लागि रू. १५००/- 

 २५ भन्द्दा कम र्यैा भएका ष्जल्ला अस्पताल, प्राथममक 
स्वास््य केन्द्र, स्वास््य चौकी तथा प्रसनूत इकाई र 
ष्स्वकृती पाएका २५ र्यैा भन्द्दा कमका िरै सरकारी तथा 
ननजी अस्पताल को लागि रू. १०००/- (एक हजार)। 

२ जदटलता यकु्त प्रसनूत सेवााः 
 जदिलता यकु्त प्रसनूत सेवा प्रदान िने स्वास््य ससं्थाको 

लागि रू. ३०००/-(तीन हजार)। 
३. शल्यकृयााः 

 र्ल्यकृयासेवा प्रदान िने ष्जल्लास्तरका सरकारी तथा 
स्वीकृती पाएका िरै-सरकारी र ननजी अस्पतालको लागि 
र्ल्यक्रक्रया सेवामा लािेको खचयको र्ोधभनाय वापत रू. 
७०००/-(सातहजार)।  

नोि: 
क) स्वास््य ससं्थालाई प्राप्त हुने इकाई मलू्यिाि न ै

सेवाग्राहीलाई आवश्यक पने सव ै औषधी, सामान र 
उपकरर् त्यस्तो स्वास््य ससं्थाल े उपलब्ध िराउन ु
पने।इकाइ मलु्य दावी िने स्वास््य ससं्थाल े सेवाग्राही 
मदहलालाई प्रसनूत सेवा ददए वापत कुन ै पनन प्रकारको 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सेवा र्लु्क नमलने । 

ख) सेवाप्रदायक उत्प्रेरर्ाको लागि ससं्थाित इकाइ मलु्यिाि 
रू. ३००/- (तीन सय) मा निढुने िरी कामको 
प्रकृतीको दहसावले वाँडिाँड िरी ववतरर् िनय सक्रकनछे। 

अमभलेख प्रनतवेदन (१) स्थानीय िाउँ तथा निरपामलकािाि “आमा सरुक्षा 
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काययक्रम”सञ्चालन िनेसव ै स्वास््य ससं्थाहरूले प्रत्येक 
मदहना सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा पठाउन ु
पनेछ। 

६.१.६ िभइवती तथा सतु्केरी उत्प्रेरणा सेवा (4th ANC) 

िभयवती तथा सतु्केरी उत्प्रेरर्ा सेवा (4th ANC) लागि सम्िष्न्द्धत तहमा उपलब्ध िराइएको िजिेल े
“आमा सरुक्षा काययक्रम काययववगध ननदेमर्का  २०६५” तशे्रो सरं्ोधन २०७३ िमोष्जम कायय सञ्चालन  
िनुय पनेछ। क्रक्रयाकलाप छुट्दिएर िजिे िएको कायायलयहरूले िभयवती तथा सतु्केरी उत्प्रेरर्ा सेवा 
(4th (4th ANC) मा िजेि अभाव भएको अवस्थामा प्रोिोकल अनसुार िभयवती जाँच िरी स्वास््य 
ससं्थामा प्रसनूत िराएको भए आमा सरुक्षा काययक्रम सेवा प्रदान र्ोधभनाय तथा यातायात खचयिाि 
क्रक्रयाकलापिाि खचय िनय सक्रकनेछ।   

६.१.७ अस्पताला तथा िगथइङ्ि सेन्त्टरहूिाट आकजस्मक ूपमा प्रेषण 

उद्देश्य  समयम ै िभयवती वा नवजात मर्र्लुाई सम्िष्न्द्धत स्थानमा 
पेर्षर् िरी मात ृ तथा नवजात मर्र् ु मतृ्य ु कम िनय 
प्रभावकारी प्रेषर् प्रर्लीको व्यवस्था िने  

 आगथयक अवस्था अत्यन्द्त ैकमजोर भएका तथा असहायहरूलाई 
मात ृतथा नवजात मर्र् ुलाई आगथयक अवस्था कमजोर भएकै 
कारर् थप उपचारको लागि नन:र्लु्क प्रेषर्को व्यवस्था 
ममलाउने। 

लक्षक्षत समहू जदिलता भ ैस्थानीय स्वास््य ससं्थामा उपचार हुन नसकी ररिर 
िनुयपने िभयवनत, सतु्केरी तथा नवजात मर्र्हुरू 

काययक्रमसञ्चालनिनेननकाय िाउँ तथा निरपामलका 
काययक्रमको िजिे िाँडिाँड 
 

 

 

 सम्परू्य स्थानीय तहहरूमा िगथयङ्ि सने्द्िरहरूिाि प्रसनूत 
जदिलता  भएका मदहलाहरूलाई समयम ै पदहचान िरी 
र्ल्यकृयाद्धारा प्रसनूत िराउन सक्न ेअस्पतालहरूमा (CEONC 

Site) समयम ै प्रेषर् िने काययको लागि िजेि ववननयोजन 
िररएकोछ।  

 उक्त िजेि (Seed Money) को रूपमा ववननयोजन िररएकोछ। 
जसमा स्थानीय स्रोतिाि िजेि थप िरी सञ्चालन िनय 
सक्रकनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध  यस काययक्रम अन्द्तियत ननम्न क्रक्रयाकलापहरू िररने अपेक्षा 
िररएको छ । 
 सम्िष्न्द्धत महा/उप/निरपामलका/िाउपामलका मभत्र वा िादहर 

हुने प्रेषर् खचय को दर रेि ननधायरर् िने 
 अस्पतालहरूलाई नन:र्लु्क प्रेषर्को लागि रकम उपलब्ध 
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िराउने 
 अस्पतालहरूले अत्यन्द्त ै िरीि र असहायहरूलाई नन:र्लु्क 

प्रेषर् सेवाको व्यवस्था िने 
 सरोकारवालाहरूलाई अमभमखुीकरर् 

अमभलेख प्रनतवेदन  अस्पतालल े रेिरल िापत प्रदान िने रकमको अनसुचूी ६.३  
िमोष्जमको भरपाई राख्नु पनेछ। 

 आगथयक वषयको अन्द्त हुन ुअनघ अस्पतालल ेखचयको वववरर् 
सदहत आवश्यक िील भरपाई सम्िष्न्द्धत र्ाखामा पेर् 
िनुयपनेछ। 

६.१.८ अस्पतालमा आधाररत एक एकद्वार सकंट व्यवस्थापन केन्त्र स्थापना तथा सञ्िालन 

लङै्गिक दहसंा अन्द्त्य तथा लङै्गिक दहसंा सर्क्तीकरर् सम्िन्द्धी राष्टिय रर्नीनत तथा कायययोजना 
अनसुार लङै्गिक दहसंा पीडडत मदहला तथा वालिामलकाहरुलाई एकीकृतरुपमा स्वास््य सेवा, 
मनोसामाष्जक ववमर्य, गचक्रकत्साजन्द्य प्रमार् सकंलन र सरंक्षर्, अल्पकालीन आश्रय, काननूी उपचार, 
आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था र पररवार वा समदुायमा पनु:स्थापना तथा जीववकोपाजयनमा सहयोि 
उद्देश्यले तोक्रकएका अस्पतालहरुमा एकद्वार सकंि व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना िररएको हो। ित 
आ.व. २०७३/७४ सम्म २९ विा केन्द्र स्थापना भएकोमा चाल ुआ.व.०७४/७५ मा थप १६ विा 
अस्पतालहरुमा केन्द्र स्थापना िने काययक्रम रहेकोछ।  

उद्देश्य अस्पतालमा आधाररत लङै्गिक दहसंा सम्िन्द्धी एकद्वार सकंि 
व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना िरी लङै्गिक दहसंा पीडडत एव ं
प्रभाववत व्यष्क्तहरुलाई स्वास््य उपचारका साथै अन्द्य आवश्यक 
सेवाहरु एकीकृतरुपमा उपलब्ध िराई लङै्गिक दहसंा ननयन्द्त्रर्मा 
योिदान परु ्याउने। 

लक्षक्षत समहू  सि ैक्रकमसमका लङै्गिक दहसंािाि प्रभाववत व्यष्क्त 

 लङै्गिक दहसंाको जोखखमयकु्त पररष्स्थनतमा रहेका वेवाररस े
एव ं र्ारीररक तथा मानमसकरुपले अर्क्त मदहला तथा 
िालिामलका 

 लङै्गिक दहसंािाि प्रभाववत भई मानमसक स्वास््यमा िम्भीर 
समस्या उत्पन्द्न भएको कारर्ले घर वा सावयजननक स्थानमा 
अलपत्र अवस्थामा जीवन ष्जउन वाध्य मदहला तथा 
िालिामलका 

 लङै्गिक दहसंापीडडत एकल मदहला, अपांिता भएका मदहला, 
िालिामलका वा ज्येटठ नािररक मदहला 

 सर्स्त्र द्वन्द्द्व तथा प्राकृनतक ववपद्का कारर् दहसंामा परेका 
र पनयसक्ने मदहला वा िालिामलका 
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 एच.आई.भी. तथा एड्सिाि सकं्रममत भई लङै्गिक दहसंािाि 
प्रभाववत मदहला वा िालिामलका। 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

तोक्रकएका अस्पतालहरू(तामलकान-ं ३ हेनुयहोला) 

सेवा सञ्चालन िनुयपने समयिः लैंङ्गिक दहसंा पीडडत वा प्रभाववत व्यष्क्तलाई २४ स ै घण्िा 
ननिःर्लु्क रूपमा सेवा उपलब्ध िराउन ुपनेछ। 

िजेि श्रोत  यस आ.ि.का लागि स्वास््य मन्द्त्रालयिाि एकद्वार सकंि 
व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन िनय अस्पताल रहेको 
सम्िष्न्द्धत महा/उपमहा/निरपामलकामािय त अस्पतालहरुलाई िजेि 
पठाइ सक्रकएकोल ेअस्पतालल ेसम्िष्न्द्धत निरपामलकासिं समन्द्वय 
िरर िजेि अस्पतालमा एकमटुठरुपमा स्थानान्द्तरर् िनुयपनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   “अस्पतालमा आधाररत लङै्गिक दहसंासम्िन्द्धी एकद्वार सकंि 
व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन ननदेमर्का २०६९ 
(पररमाजयन, २०७३)” मा व्यवस्था भएवमोष्जम लङै्गिक दहसंा 
पीडडत वा प्रभाववत व्यष्क्तहरुलाई एक्रककृतरुपमा सेवाहरु 
उपलब्ध िराउन ‘ष्जल्ला समन्द्वय सममनत’ िठन िनुयपनेछ। 
सोही सममनतल ेकेन्द्रलाई माियदर्यन, समन्द्वय र सरंक्षर् प्रदान 
िनेछ।  

 लङै्गिक दहसंा पीडडतहरुलाई स्वास््य उपचार, गचक्रकत्साजन्द्य 
प्रमार् सकंलन एव ं सरंक्षर्, मानमसक रोिको उपचार, 
मनोसामाष्जक परामर्य, सरुक्षा, आवश्यक काननुी उपचार र 
पनुिःस्थापना सम्िन्द्धी सवेाहरुको व्यवस्थापन िनय "मामला 
व्यवस्थापन सममनत" िठन िनुय पनेछ। 

 मामला व्यवस्थापन सममनतले असामान्द्य अवस्थाका लङै्गिक 
दहसंाका घिना भएका व्यष्क्त आएमा उपलब्ध िराउन ुपने 
आकष्स्मक सेवा र भववटयमा उपलब्ध िराउन ु पने 
सेवासम्िन्द्धी योजना योजना वनाई कायायन्द्वयन िनुयपछय। 

काययक्रम सञ्चालन अवधी लङै्गिक दहसंा ववरुद्घको एकद्वार सकंि व्यवस्थापन केन्द्र 
प्राथममकताप्राप्त राष्टिय काययक्रम भएकाल ेननरन्द्तररुपमा सञ्चालन 
हुनेछ। हरेक वषय स्वास््य मन्द्त्रालयिाि केन्द्र स्थापना तथा 
सञ्चालनका लागि काययक्रम तथा िजेि सम्िष्न्द्धत अस्पतालमा 
पठाइनेछ। सो काययक्रम तथा िजिेको सीमा मभत्र रही काययक्रम 
सञ्चालन िनुयपनेछ। 

प्रमखु क्रक्रयाकलापहरू  प्रवयद्वनात्मिः मलफ्लेि, पचाय, एि.एम. रेडडयोवाि प्रसारर्। 
 प्रनतरोधात्मकिः स्थानीय तहमा काययरत सरकारी, िरै सरकारी 

एव ं सामदुानयक ससं्थाहरुको सहकाययमा समदुाय केष्न्द्रत 
प्रनतरोधात्मक काययक्रम सञ्चालन िने।  
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 स्थाननय तहमा काययरत सरकारी एव ं िरै सरकारी 
ससं्थाहरुसँि समन्द्वय एव ं सहकायय िरी दहसंा पीडडतलाई 
एकीकृत रुपमा सेवा परु ्याउन ेकुरा सनुनष्श्चत िने।  

 समन्द्वय सममनत र मामला व्यवस्थापन सममनतको ननयममत 
समीक्षा वठैक िने। 

 लङै्गिक दहसंा पीडडत व्यष्क्तहरुलाई स्वास््य उपचार 
(मानमसक स्वास््य तथा मनोसामाष्जक ववमर्य समेत) 
पन:स्थापनाका साथै अन्द्य तोक्रकएका सेवाहरु उपलब्ध 
िराउने। 

 स्थाननय तहमा काययरत सरकारी तथा िरै सरकारी 
ससं्थाहरुको लङै्गिक दहसंा ववरुद्ध एकीकृत कायययोजना 
तयारी, समन्द्वय सममनतिाि अनमुोदन र कायायन्द्वयन िने। 

 अस्पतालका कमयचारीहरुलाई लङै्गिक दहसंा केन्द्र सचंालनवारे 
अमभमखूीकरर् िने। 

 स्थानीय स्वास््य ससं्थाका प्रमखुहरुलाई केन्द्रको उद्देश्य र 
सेवाहरुवारे जानकारी। 

 ननदेमर्कामा व्यवस्था भए वमोष्जम केन्द्रले जनस्वास््य 
प्रर्ासन अनिुमन तथा मलु्याङ्कन महार्ाखा, स्वास््य 
मन्द्त्रालय र पररवार स्वास््य महार्ाखा, स्वास््य सेवा 
ववभािमा मामसक प्रिनत प्रनतवेदन पठाउने। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  लैंगिक दहसंा पीडडत वा प्रभाववत व्यष्क्तले 
आवश्यकताअनसुार स्वास््य उपचार लिायत अन्द्य तोक्रकएका 
सि ैसेवाहरु ननिःर्लु्क एव ंप्रभावकारी रुपल े(समयमा, ववना 
अवरोध, िरु्स्तरयकु्त) पाउनेछन। 

 सम्िष्न्द्धत अस्पताल लैंगिक दहसंा पीडडत वा प्रभाववत 
व्यष्क्तलाई िहुपक्षक्षय  सयंोजनद्धारा आवश्यक सि ैसेवाहरु 
नछिो एव ंछररतोरुपमा उपलब्ध िराउन सक्षम हुनेछ।  

अमभलेखतथा प्रनतवेदन 

 

सकंि व्यवस्थापन केन्द्रल े ननदेमर्कामा व्यवस्था भए मतुाववक 
सम्पकय  व्यष्क्तले दहसंा पीडडत व्यष्क्तहरूको अमभलखे अध्यावगधक 
िरी मामसक रूपमा जनस्वास््य प्रर्ासन अनिुमन तथा 
मलू्याङ्कन महार्ाखा, स्वास््य मन्द्त्रालयमा 
phamed@mohp.gov.np इमेल मािय त पठाउन ुपनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन खचय  केन्द्र सञ्चालनका लागि तामलका न ं१२ मा उल्लेख िररएको 
खचयको वववरर् ष्जल्ला समन्द्वय सममनतको िठैकिाि 
अनमुोदन िनुय पनेछ।  

 यदद कुन ै मर्षयक अन्द्तियतको रकम खचय हुन नसकेको 
अवस्थामा समन्द्वय सममनतको िठैकिाि अन्द्य उल्लेखखत 

mailto:phamed@mohp.gov.np


 

 

72 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

मर्षयकहरूमा खचय िनय आवश्यक देखखएमा रकमान्द्तर िने 
ननर्यय िरी खचय िनय सक्रकनेछ र सोको जानकारी 
मन्द्त्रालयलाई िराउन ुपनेछ।  

 आ.व.को अन्द्तमा केन्द्रको आम्दानी र खचयको वववरर् 
समन्द्वय सममनतलाई जानकारी िराई स्थानीय सचंार 
माध्यमिाि सावयजननक िनुय पनेछ। 

६.१.९ अस्पताल तथा SBA Training Site एव ंप्रा स्वा के मा २४ घण्टा प्रसनूत सेवा सञ्िालन िनइ 
करारमा अनमी ननयजुक्त 

उद्देश्य प्रसनूत सेवालाई २४ स ैघण्िा सचुारूढङ्िले सञ्चालन। 
काययक्रमसञ्चालनिनेननकाय िजेि प्राप्त भएका सम्परू्य पामलकाहरू 
काययक्रमको िजिे िाँडिाँड  प्रनत अनमी प्रनत मदहना रू २२,१७० का दरल ेहुने िरी िजेि 

ववननयोजन िररएकोछ।  

 िजेिको पररगध मभत्र रही स्थानीय आवश्यकता अनसुार अनमी 
ननयकु्त िने। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध  सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र सावयजननक खरीद ननयमावली 
२०६४ अनसुार अनमी÷स्िाि नसयलाई करारमा ननयकु्त िने। 

 ToR को ढाँचाअनसुचूी ९ मा राखीएकोछ।  

 अनमी ननयषु्क्त िदाय ववित देखख काययरत अनमीको कायय 
सम्पादन मलू्याङकन िदाय सन्द्तोषजनक पाईएमा ननयमानसुार 
ननरन्द्तरता ददन सक्नेछ।  

 निरपामलकाहरूमा भएका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल तथा ष्जल्ला 
अस्पतालहरूमा छुिै अ.न.मी. ननयषु्क्तको िजेि बिननयोजन 
नभएको हँुदा बिरामीको चाप र सेवाको िरु्स्तर हेरी यसै 
िजेििाि ननयकु्त अ.न.मी. लाइ आवश्यकतानसुार अस्पताल 
तथा िगथयङ्ि सेन्द्िरहरूमा खिाउन ुपनेछ। 

 नया ँननयकु्त अनमीलाई कम्तीमा १ हप्ता र िढीमा २ हप्ता 
ष्जल्ला अस्पताल वा सो भन्द्दा मागथल्लो तहका 
अस्पतालहरूमा प्रसनूत सवेामा सलंग्न िराई अमभमखुीकरर् 
िने। 

 ननयकु्त अनमी खिाउने स्वास््य ससं्थामा आवश्यक 
सामग्रीहरूको िन्द्दोिस्त िने। 

 करार अनमीलाई पदस्थापन िदाय जुन िगथयङ्ि सेन्द्िरहरूमा 
प्रसनूत सखं्या िढी छ र भौिोमलक दृष्टिकोर्ले ववकि छ 
त्यस्तो ससं्थालाई प्राथममकता ददने।  

 अनमीलाई ननयषु्क्त ददँदा कायय िनुयपने ससं्था तोक्न ुपनेछ र 
तोक्रकएको स्थानमा रही अनमीले सेवा ददन ुपनेछ। 
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73 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

 स्थायी अनमी काययरत िगथयङ्ि सने्द्िरमा मदहनामा प्रनत 
अनमी औसत ५ वा सो भन्द्दा कम प्रसनूत भएको खण्डमा 
त्यस्ता िगथयङ्ि सेन्द्िरमा करारको अनमी खिाउन पाईने छैन। 
तर अनमीको दरिन्द्दी भए पनन अनमी काययरत नरहेको 
अवस्थामा करारको अनमी खिाउन सक्रकनेछ। 

 २४ स ैघण्िा प्रसनूत सेवा उपलब्ध िराउने सम्िन्द्धमा स्थायी 
र करारको अनमी िीचमा क्जषत च्यतितटयल को ब्यवस्था 
िरी २४ स ैघण्िा प्रसनूत सेवा सचुारू िनुय पनेछ। 

 िगथयङ्ि सेन्द्िरमा िावषयक रूपमा अनमुाननत िभयवतीको 
कम्तीमा ७०% सतु्केरी िराउने लक्ष्य मलने। यसको लागि हरेक 
मदहना िगथयङ्ि सेन्द्िरमा काययरत अनमीहरूले स्वास््य आमा 
समहूसँि भेि िरी ससं्थाित प्रसनूत सखं्या िढाउने िारे 
छलिल िने।  

 करारमा ननयकु्त िदाय SBA तामलम मलएका र ससं्थाित 
प्रसनूत सेवा उपलब्ध िराइ रहेकालाई प्राथममकता ददने। 

 Birthing Center तथा अस्पतालमा मा स्थायी÷अस्थायी र 
करारमा ननयकु्त िरेको ANM र SN िरी कम्तीमा २ जना 
हुने िरी ब्यवस्था िनुयपने छ। यसो िदाय प्रनत मदहना 
औसतमा र्नू्द्य अथायत "0" Delivery िराउने ससं्थामा करारको 
अनमी थप िनुयपने आवश्यक नभएको तर "0" Delivery हुनकुा 
कारर् पत्ता लिाई २४ स ैघण्िा प्रसनूत सेवा सधुार िने तिय  
काययक्रमका िोकल पसयन/प.हे.न. सँि सरसल्लाह िरी 
सधुार िने तिय  आवश्यक पहल िने। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

६.१.१० अस्पताल तथा SBA Training Site एव ंप्रा स्वा के मा २४ घण्टा प्रसनूत सेवा सञ्िालन 
िनइ करारमा स्टाि नसइ ननयजुक्त 

उद्देश्य प्रसनूत सेवालाई २४ स ैघण्िा सचुारू ढंिले सञ्चालन िने। 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि प्राप्त भएका स्थानीय तहहरू 

काययक्रमको िजिे िाँडिाँड प्रनत स्िाि नसय प्रनत मदहना रू २३,५०० का दरल ेहुने िरी िजिे 
ववननयोजन िररएकोछ।  

िजेिको पररगध मभत्र रही आवश्यकता अनसुार स्िाि नसय ननयकु्त 
िनय सक्नेछ तर तोक्रकए भन्द्दा थप स्िाि नसय ननयषु्क्तको 
औगचत्य तथा खिाउने तह स्पटि खुलाउन ुपनेछ। 
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74 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र सावयजननक खरीद ननयमावली 
२०६४ अनसुार स्िाि नसयलाई करारमा ननयकु्त िने र ToR 

िनाई लाि ूिने 

 नया ँननयकु्त स्िाि नसय लाई कम्तीमा ष्जल्ला अस्पताल वा 
SBA training site वा CEONC site सो भन्द्दा मागथल्लो तहका 
अस्पतालहरूमा प्रसनूत सेवामा सलंग्न िराउन ुपनेछ। 

 करारमा ननयकु्त भ ै अस्पतालमा खदिएको स्िाि नसयलाई 
अननवायय रूपमाप्रसनूत वाडयमा न ैकामकाजमा खिाउनपुनेछ। 

अनिुमन तथा सपुरीवेक्षर्  करारमा ननयकु्त स्िाि नसयल े ददएको सेवाको अनिुमन 
प.हे.न÷सम्िष्न्द्धत िोकल पसयनल े ननयममत रूपमा िनुय 
पनेछ।  

 साथै एकीकृत सपुरीवेक्षर् काययक्रम अन्द्तियत रही १ वषयमा 
कम्तीमा २ पिक प्रत्यक्ष भ्रमर् िरी सपुरीवेक्षर् िनुय पनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य   र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

 

६.१.११ प्रसनूत िाप िढी भएका अस्पतालहूमा एनेस्थेमसयोलोजजरट/र्नाकोलोजजरट गिककत्सक 
करारमा ननयजुक्त 

उद्देश्य प्रसनूत चाप िढी भएका अस्पतालहरूमा ननरन्द्तर रूपमा सेवा 
उपलब्ध िराउन।े 

काययक्रम सञ्चालन हुने 
अस्पतालहरू 

कोर्ी अञ्चल अस्पताल, सिरमाथा अञ्चल अस्पताल, जनकपरु 
अन्द्चल अस्पताल,नारायर्ी  उपक्षते्रीय अस्पताल, िण्डकी 
उपक्षते्रीय अस्पताल, धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, राप्ती अञ्चल 
अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अन्द्चल अस्पताल, 
सेती अञ्चल अस्पताल 

िजेि व्यवस्था तथा काययक्रम 
सञ्चालन 

 प्रसनूतको चाप िदढ भएकाअस्पतालहरूमा िाइनेकोलोष्जटि 
तथा एनेस्थेमसयोलोष्जटि ननयषु्क्त िनयका लागि ननम्न 
मलखखत पामलकाहरूमा िजेि ववननयोजन िररएकोछ। 
ववरािनिर महानिरपामलका, राजववराज निरपामलका, 
जनकपरू निरपामलका, ववरिजं उपमहानिरपामलका, पोखरा 
लेखनाथ महानिरपामलका, वाग्लङु्ि निरपामलका, घोराही 
उपमहानिरपामलका, तलु्सीपरू उपमहानिरपामलका, 
नेपालिजं उपमहानिरपामलका, कैलाली उपमहानिरपामलका। 

 उक्त काययक्रमको लागि िजेि ववननयोजन िररएकास्थानीय 
तह हरूले तहाँष्स्थत तोक्रकएका अस्पतालहरूमा अस्पताल 



 

 

75 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

प्रमखुसँि समन्द्वय िरी आवश्यकता हेरी तोक्रकएको 
जनर्क्ती ननयकु्त िनुय पनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध  नेपाल सरकारको सावयजननक खरीद ऐन, २०६३ र सावयजननक 
खरीद ननयमावली २०६४ िमोष्जम िजेि बिननयोजन िररएका 
पामलकाहरुले सम्िष्न्द्धत अस्पतालसँि समन्द्वय िरी िजेिको मसमा 
मभत्र रही एनेस्थेमसयोलोष्जटि तथा िाइनोकोलोष्जटि करारमा 
ननयषु्क्त िनुय पनेछ।  
अस्पतालल े करारमा ननयकु्त एनेस्थेमसयोलोष्जटि तथा 
िाइनोकोलोष्जटि को ToR िनाई लाि ुिनुयपनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

  



 

 

76 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

६.१.१२ पररवार स्वास््य कायइक्रमको लागि पाटोग्राि सदहत िमइ िरमेट छपाई 

आमा सरुक्षा काययक्रमको ररपोदियङ्िको लागि आवश्यक पने िारमहरू“आमा सरुक्षा काययक्रम 
काययववगध ननदेमर्का अनसुारका आवश्यक अनसुचूीहरू, यस ैननदेमर्कामा व्यवस्था भएका छपाउन ुपने 
अनसुचूी िारामहरू, पािोग्राि लिायतका ववमभन्द्न िारामहरू छपाउनको ननममत्तसव ै
िाँउ÷निरपामलकामा िजिे ववननयोजन िररएकोछ। सावयजननक खरीद ऐन २०६३ र सावयजननक खरीद 
ननयमावली २०६४ को अधीनमा रही ववननयोष्जत रकम िाि छपाई िनुय पनेछ।  

 

सम्िष्न्द्धत पामलका मभत्र पने सव ैिगथयङ्ि सेन्द्िर तथा अस्पतालहरूमा छावपएका िाराम समयम ै
पठाउन ु पनेछ। सम्िष्न्द्धतस्थानीय तहका स्वास््य क्षेत्र हेने इकाइका िोकल व्यष्क्तले यो 
काययक्रमको ष्जम्मेवारी िहन िनुय पनेछ। 

६.१.१३ प्रेषण प्रणाली सदुृदढकरणमा सहयोि 

(Establish matenity waiting home, district level coordination meeting, Establish EOC fund and 

CCE site) 

उद्देश्य  समयम ैिभयवती तथा नवजात मर्र्लुाई सम्िष्न्द्धत स्थानमा 
प्रेषर् िरी मात ृ तथा नवजात मर्र् ु मतृ्य ु कम िनय 
प्रभावकारी प्रेषर् प्रर्लीको व्यवस्था िने र  

 कुन ै पनन िभयवती मदहला वा नवजात मर्र्लुाई आगथयक 
अवस्था कमजोर भएकै कारर् थप उपचारको लागि अन्द्य 
अस्पतालमा पगु्न नसक्न ेअवस्था नआओस भन्द्नको ननममत्त 
आगथयक अवस्था अत्यन्द्त ैकमजोर भएका तथा असहायहरूलाई 
नन:र्लु्क प्रेषर्को व्यवस्था ममलाउन।े 

काययक्रम सञ्चालन िने ननकाय िजेि ववननयोजन िररएकापामलकाहरू 
काययक्रमको िजिे िाँडिाँड तामलकान.ं ४ मा उल्लखेखत पामलकाहरूमा िजिे ववननयोजन 

िररएकोछ। 
काययक्रम सञ्चालन ववगध  ष्जल्ला मभत्र वा िादहर हुने प्रेषर् खचय को दर रेि ननधायरर् 

िने। 
 अस्पतालहरूलाई नन:र्लु्क प्रेषर्को लागि रकम उपलब्ध 

िराउने। 
 अस्पतालहरूले अत्यन्द्त ै िरीि र असहायहरूलाई नन:र्लु्क 

प्रेषर् सेवाको व्यवस्था िने। 
 रेिर मलने र रेिर िने ससं्थाहरूिीच समन्द्वयात्मक िठैक 

सञ्चालन िने। 
 अस्पतालल े रेिरल िापत प्रदान िने रकमको अनसुचूी ६.३ 

िमोष्जमको भरपाई राख्नु पनेछ। 
 आगथयक वषयको अन्द्त हुन ुअनघ अस्पतालले खचयको वववरर् 

सदहत आवश्यक िील भरपाई सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहका 
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स्वास््य क्षते्र हेने इकाइमा पेर् िनुय पदयछ। 
 सम्िष्न्द्धतस्थानीय तह  अन्द्तियतका स्वास््य क्षते्र हेने िोकल 

व्यष्क्तले यस काययक्रममा समन्द्वय िनुय पनेछ। 
 यस आगथयक वषयमा स्थापना हुने CCE Sites स्थापना हुने 

सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहकाप्रत्येक वडा स्तरमा स्वास््य 
ननिरानी समहू िठन िरी आपतकामलन प्रसनूत तथा नवजात 
मर्र्कुो प्रेषर्को लागि  रू ५,००० िीउ पुँजीको रूपमा प्रदान 
िने।  

 यस आगथयक वषयमा स्थापना हुने CCE Sites हरूमा Maternity 

waiting home को व्यवस्था िने। 
अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 

कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

६.१.१४ अस्पताल तथा जजल्लाहूमा पाठेघरको मखुको क्यान्त्सर जािँको लागि VIA Set खररद 

उद्देश्य मदहलाहरूलाई पाठेघरको मखुको क्यान्द्सर हुन ुअिाडड न ैक्यान्द्सर 
हुन सक्न ेअवस्थाको  पदहचान िरी उपचार िने र क्यान्द्सर 
हुनिाि िचाउने। 

लक्षक्षत समहू पाठेघरको मखुको क्यान्द्सरको जोखखम िदढ भएका ३० देखख ६० 
वषय उमेर समहूका मदहलाहरू। 

काययक्रम सञ्चालन िने ननकाय केष्न्द्रय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अस्पताल एव ंष्जल्ला तथा 
प्राथममक स्वास््य केन्द्र भएका स्थानीय तह हरू। 

िजेि िाँडिाँड िजेि बिननयोजन भएका स्थानीय तह हरूले सो िजेि अस्पताल 
र प्राथमीक स्वास््य केन्द्रमा VIA सेवा सञ्चालन िनय आवश्यक 
सामग्रीहरू खररद िनय उपलब्ध िराउनपुनेछ ।यसरी िजेि उपलब्ध 
िराउँदा बिरामीको चाप तथा सो ससं्थाले समेिने जनसखं्याको 
चापलाई आधार मानेर िनुय पनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   यस काययक्रमको ष्जम्मेवार व्यष्क्त ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयिाि प.हे.न.(स्थानीय तह को हकमा तोक्रकएको 
ब्यष्क्त र अस्पतालहरूको हकमा नमसयङ्ि ईन्द्चाजय) हुनेछ। 

 िजेि बिननयोजन भएका स्थानीय तहमा सो सेवा सञ्चालन 
िनय तामलमप्राप्त जनर्क्ती उपलब्ध नभएमा तामलमको लागि 
पररवार स्वास््य महार्ाखा र राष्टिय स्वास््य तामलम 
केन्द्रसँि समन्द्वय िनुय पनेछ। 

यस काययक्रमसँि सम्िष्न्द्धत आवश्यक औजार उपकरर्हरू खरीद 
िदाय ष्जम्मेवार व्यष्क्तहरूसँि समन्द्वय िरी नेपाल सरकारको 
ननयमानसुार ननम्नानसुारका सामग्रीहरू खरीद िनुय पनेछ। 
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 Tourch light, Duck speculum, small bowl, Swab stick, Carbon 

dioxibe gas. Acetic acid, IP equipments, Gloves etc.  

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

६.१.१५ दिुइम तथा पहािी जजल्लाहूमा समदुायस्तरको लागि स्िेिर खरीद 

उद्देश्य मदहलाहरूमा प्रसवको लागि पवूय तयारी सनुनष्श्चत िरी मात ृमतृ्य ु
का मखु्य कारर् मध्ये दोस्रो दढलाइ (second delay)लाई कम 
िने। 

लक्षक्षत समहू िभयवनत तथा सतु्केरी मदहलाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि प्राप्त भएका स्थानीय तहहरू 

िजेि िाँडिाँड  यस स्िेचर खरीदको लागि प्रनत स्िेचर रू. ५,०००।– 
(पाँचहजार) ववननयोजन िररएको छ। 

 खररद िररएको स्िेचर आवश्यकतानसुार दिुयम तथा 
वपछडडएका समदुाय भएका वाडयहरूमा ववतरर् िनुयपनेछ। 

 सोदह रकमिाि स्थानीय स्तरसम्म ढुवानी समेत िनुयपनेछ। 
खरीद प्रक्रक्रया सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रम हेनय तोक्रकएको व्यष्क्तल े सम्िष्न्द्धत 

र्ाखासँि समन्द्वय िरी ददइएको स्पेमर्क्रिकेसन अनसुार न ैखररद 
िनुय पनेछ। 
यो स्िेचर खरीदनेपाल सरकारल ेजारी िरेको सावयजननक खरीदऐन 
२०६३तथा सावयजननक खरीद ननयमावली २०६४ को अगधनमा रही 
खरीद िनुयपनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राख्न े
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६.१.१६ मसमलकन ररङं पेसरी (Silicon Ring Pessary) खरीद 

उद्देश्य पाठेघर खसेका मदहलाहरूलाई Silicon Ring Pessary द्धारा 
उपचारको व्यवस्था ममलाउने। 

लक्षक्षत समहू पाठेघर खसेका मदहलाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

सम्परू्य पामलकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन ववगध  पामलकाहरूले अनसुचूी ६.४ िमोष्जमको स्पेमसक्रिकेसन 
आवश्यकता अनरुूप Silicon Ring Pessary खरीद िरी स्वास््य 
ससं्थाहरूमा आवश्यकता अनसुार आपनूतय िनुय पनेछ। 

 स्वास््य ससं्थामा काययरत नमसिंि कमयचारीहरू (स्िाि नसय, 
अ.न.मी., मस.अ.न.मी.) ले पाठेघर खसेका मदहलाहरूको 
Silicon Ring Pessary को प्रयोि िरी उपचार िनुय पनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन Silicon Ring Pessary खरीद िरीसकेपनछ सोको जानकारी ष्जल्ला 
स्वास््य कायायलयमा िराउन ुपनेछ। 

६.१.१७ िगथइङ्ि सेन्त्टरको लागि स्वास््य उपकरण खरीद 

उद्देश्य ससं्थाित सरुक्षक्षत तथा िरु्स्तरीय प्रसनूत सेवा उपलब्ध िराउन 
आवश्यक औजार उपकरर् ब्यवस्थापन िने। 

लक्षक्षत समहू िजेि प्राप्त भएका स्थानीय तहहरू 
काययक्रम सञ्चालन ववगध   औजार उपरकर् खरीदिदाय अनसुचूी ६.५ मा उल्लेखखत 

औजार उपकरर्हरूको स्पेमसक्रिकेर्न अनसुार खरीद िनुय 
पनेछ।  

 ष्जल्लाको प.हे.न. र अस्पतालमा प्रसनूत सेवा ददने नसयको 
सल्लाह अनसुार औजार उपकरर् खरीद प्रक्रक्रया सरुू िनुय 
पदयछ। 

 एउिा पनन िगथयङ्ि सने्द्िर नभएका स्थानीय तहहरूले 
स्थानीय तहमा भएका प्राथममक स्वास््य केन्द्र/स्वास््य 
चौकी मध्ये भौिोमलक बिकिता,जनसखं्या एव ंअकोिगथयङ्ि 
सेन्द्िरको   दरुीका आधारमा ससं्था छनौि िरी आवश्यक 
न्द्यनुतम मापदण्ड परूा िरीकष्म्तमा एउिा िगथयङ्ि सेन्द्िर 
स्थापना िनुय पनेछ। 

 सञ्चालन भई रहेको िगथयङ्ि सेन्द्िरहरूमा केही सामग्री 
आवश्यक परेमा पनन यस ै िजेि श्रोत िाि खरीद िनय 
सक्रकनेछ। 

 अन्द्य सहयोिी  ससं्थाहरूले िगथयङ्ि सेन्द्िरमा आवश्यक पने 
औजार तथा उपकरर् उपलब्ध िराउन चाहेको खण्डमा पनन 
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यस ैननदेमर्काको स्पेमसक्रिकेसन अनसुार न ैसामाग्री उपलब्ध 
िराउन ुपनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन औजार उपकरर् खरीद िरेको वा अन्द्य ससं्थािाि उपलब्ध भएको 
सामानको दाखखला िरी सम्िष्न्द्धत तहमा पठाउन ुपनेछ। 

६.१.१८ स्वास््य उपकरण खरीद (CCE Site हूको लागि) 

उद्देश्य छनौि भएका CCE साइिहरूमा चादहने स्वास््य उपकरर्हरूको 
व्यवस्थापन िरी िरु्स्तरीय सेवा उपलब्ध िराउने। 

लक्षक्षत समहू CCE site िािसेवा उपभोि िने स्थानीय िामसन्द्दाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि बिननयोजन िररएका स्थानीय ननकायहरू तमलका न ं ६ 
अनसुार 

िजेि श्रोत नेपाल सरकार 
काययक्रम सञ्चालन ववगध  सम्िष्न्द्धत स्थानीय तह  मभत्र पने िगथयङ्ि सेन्द्िरहरू मध्येिाि 

ित आ.ि. मा CCE site हरू छनौि िरी सकेका ष्जल्लाहरूका  
छनौि भई सकेका CCE site हरूको लागि र छनौि िनय िाँकी 
स्थानीय तहमा यस ै ननदेमर्काले ननददयटि िरे अनसुार CCE site 

छनौि िने र CCE site ले उपलब्ध िराउन ुपने आधारभतु सेवा 
उपलब्ध िराउन चादहने औजार उपकरर्हरू खररद िरी उक्त 
CCE site मा उपलब्ध िराउने। स्वास््य उपकरर् खररद िदाय 
ननम्न कुराहरूलाई ध्यान ददन ुपनेछ ।  
 सम्िष्न्द्धत पामलका मभत्र पने िगथयङ सेन्द्िर मध्येिाि CCE 

को मापदण्ड अनसुार CCE site छनौि भएका िगथयङ 
सेन्द्िरहरूमा औजार उपकरर्हरूको आवश्यकता पदहचान 
िने। 

 ननदेमर्काले तोके अनसुारको कुन कुन स्वास््य सेवाहरू 
सम्िष्न्द्धत CCE site ले उपलब्ध िराउन ुपने भन्द्ने कुरा 
सनुनष्श्चत िने। 

 सनुनररश्चत स्वास््य सेवाको लागि कुन कुन औजार 
उपकरर् आवश्यक पने हो आवश्यकता पदहचान िनय उक्त 
छनौि भएको CCE site का स्वास््य ससं्था प्रमखू र प्रसनूत 
सेवा उपलब्ध िराउने SBA नसयहरूसँि छलिल िरी 
ननष्श्चत िने। 

 स्वास््य उपकरर्हरू छनौिको आवश्यकता पदहचान पनछ 
ननष्श्चत उपकरर्हरूको िरु्स्तर कायम हुने िरी खररद 
िने, खररदको िजेि ववननयोजन भएका स्थानीय तह मा 
रहेका स्वास््य क्षेत्र हेने इकाइका सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रम 
हेने व्यष्क्तले यो काययक्रमको व्यवस्थापन िने ष्जम्मेवारी 
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िहन िनुयपनेछ। 
 खररद भएका स्वास््य उपकरर्हरूसम्िष्न्द्धत छनौि भएका 

CCE site हरूमा समयमान ैउपलब्ध िराउनपुनेछ।  
अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 

कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

६.१.१९ पाठेघर खस्ने रोिको शल्यकक्रयाद्धारा उपिार 

उद्देश्य पाठेघर खस्ने समस्यािाि वपडीत मदहलाहरूलाई नन:र्लु्क 
उपचारको व्यवस्था ममलाउने। 

लक्षक्षत समहू पाठेघर खस्न ेसमस्या िाि वपडीत मदहलाहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि बिननयोजन िररएका पामलकाहरु 

िजेि िाँडिाँड काययक्रममा िजिेको िाँडिाड पाठेघर (आङ्ि) खस्ने समस्याको 
उपचार तथा र्ल्यक्रक्रया सम्िन्द्धी काययववगध ननदेमर्का िमोष्जम 
िनुय पनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   यो काययक्रम सञ्चालन िनय िजेि बिननयोजन िररएकास्थानीय 
तहका स्वास््य काययक्रमका िोकल ब्यष्क्तले तहाँष्स्थत 
अस्पतालसँि समन्द्वय िरी पाठेघर खस्ने समस्या भएका 
मदहलाहरूको नन:र्लु्क र्ल्यक्रक्रया िने वातावरर् तयार िनुय 
पनेछ। 

 यसरी काययक्रम सञ्चालन िदाय पाठेघर (आङ्ि) खस्ने 
समस्याको उपचार तथा र्ल्यक्रक्रया सम्िन्द्धी काययववगध 
ननदेमर्का, २०६५ (दोश्रो सरं्ोधन, २०६८) िमोष्जम 
िनुयपनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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६.१.२० CCE site हूको स्थापना (ममइत सम्भार, IP सधुार र होलसार्ट तामलम) 

उद्देश्य रर्ननैतक महत्वको स्थानमा अवष्स्थत Birthing Center सदहतका 
स्वास््य ससं्था छनोि िरी सेवाको उपलब्धता तथा िरु्स्तरमा 
अमभवदृ्गध िने। 

लक्षक्षत समहू स्थानीय तहहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि ववननयोजन िररएकास्थानीयतह 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   सम्िष्न्द्धत स्थानीयतह मभत्र पने िगथयङ्ि सेन्द्िरहरू मध्येिाि 
ित आ.ि. मा CCE siteहरू छनौि िरी सकेका ष्जल्लाहरूको 
हकमा छनौि भई सकेका CCE site हरूको लागि र छनौि िनय 
िाँकी स्थानीयतहमा ननम्नानसुार CCE site छनौि िने। 

 सम्िष्न्द्धत स्थानीयतहल ेष्जल्लामा रहेका सरोकारवालाहरूसँि १ 
ददने काययर्ालािोटठी सञ्चालन िरी CCE site छनौि िनुयपनेछ। 
काययर्ाला िोष्टठी सञ्चालन िदाय ननम्नानसुारले िनुयपनेछ। 
 स्थानीयतहका प्राववगधक कमयचारीहरू, िगथयङ्ि सेन्द्िर 

भएका स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सममनतका अध्यक्षहरू िगथयङ्ि सेन्द्िर भएका स्वास््य 
ससं्थाका प्रमखुहरू, पामलकाको स्वास््य क्षेत्रमा काययरत 
िसैसका प्रनतननगधहरूलाई काययर्ाला िोटठीमा आमन्द्त्रर् 
िने। 

 सम्िष्न्द्धत स्थानीयतहको सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रमका 
िोकल पसयन/स्वास््य कायायलयको प.हे.न.ले यस 
काययक्रमको िोकल पसयन भई काम िनुयपनेछ ।  

 िोटठीको पदहलो चरर्मा तल ददइएको मापदण्ड अनसुारको 
CCE site िनाउन योग्य स्वास््य ससं्था छनौि िनुयपनेछ 
भने दोस्रो चरर्मा छनौि िररएका CCE site हरूमा 
तोक्रकएका सेवाहरू सञ्चालन िनय िनुयपने आवश्यक 
क्रक्रयाकलापहरूको कायययोजना तयार पानुयपनेछ। 

 यो काययक्रम कायायन्द्वयनमा पहेन/स्थानीय तहका िोकल 
ब्यष्क्तले समन्द्वय िनुयपनेछ। 

 CCE site छनौटका मापदण्िहू (छनौटका आधारहू) 
 िगथयङ्ि सेन्द्िर हुनपुने। 
 ष्जल्ला अस्पताल देखीको दरुी –तराईमा कम्तीमा आधा 

घण्िा, पहाड र दहमालमा कम्तीमा २ घण्िा भन्द्दा िाढा 
हुनपुने। 

 स्वास््य ससं्थामा प्रसनूतको सेवाको लागि कम्तीमा २ 
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विा कोठा भएको हुन ुपदयछ। 
 धेरै भन्द्दा धेरै जनसखं्या लाभाष्न्द्वत हुन सक्न े र धेरै 

वडालाइ पायक पने। 
 सामाष्जक आगथयक अवस्था कमजोर भएका समदुाय 

(DAG VDC) लाई प्राथममकता ददने। 
 कम्तीमा एक १ जना स्थायी क्द्यि ्वषय भरी न ैहुनपुने। 
 समदुाय प्रत्यक्ष रूपमा सहभािी हुन सक्न े स्वास््य 

ससं्था हुनपुने (स्वास््य ससं्था सञ्चालन  तथा 
ब्यवस्थापन सममती सक्रक्रय रहेको)। 

प्रदान िनुयपने सेवा CCE site छनौिभएका स्वास््य सस्थाहरूले ननम्न सवेाहरू प्रवाहमा 
बिर्षे ध्यान ददन ुपनेछ। 

 मातमृर्र् ुस्वास््य सेवा 
 प्रसनूत सेवा 
 पररवार ननयोजन सेवा (कम्तीमा ५ क्रकमसमका अस्थाई 

साधनको सेवा) 
 सरुक्षक्षत िभयपतन सेवा (MVA & MA) 

 पाठेघरको मखुको क्यान्द्सर ष्स्क्रननङ्ि सेवा (VIA) 

 POP Screening and Ring Presary सेवा 
 Adolescent Friendly Health Service 

 PMTCT सेवा 
अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 

कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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६.१.२१ सरुक्षक्षत प्रसनूत सवेाका लागि EOC Monitoring तथा समीक्षा 

उद्देश्य  स्वास््य ससं्थाहरूले आकष्स्मक प्रसनूत सेवा उपलब्ध िरे निरेको 
लेखाजोखा िने र उपलब्ध िररएको भए तापनन उपभोि नभएको 
भए सोको कारर् पत्ता लिाइ र उपभोि वढाउन कायययोजना िनाई 
कायायन्द्वयन िने। 

लक्षक्षत समहू  EOC सेवा ददइरहेका िगथयङ्ि सेन्द्िर तथा अस्पतालहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि बिननयोजन िररएका स्थानीय तहहरू 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   स्वास््य इकाइका िोकल व्यक्तीले ष्जल्लाको प.हे.न. सँि 
समन्द्वय िरी काययक्रम सञ्चालनिनुय पनेछ। 

 काययक्रम सञ्चालनको लागि िजेि २ क्रकमसमिाि बिननयोजन 
िररएकोछ। 

 CEONC Site भएका स्थानीय तहमा बिननयोजन भएको िजेिल े
ष्जल्ला ष्स्थत सम्परू्य िगथयङ्ि सेन्द्िरिाि प्रनतननगध िोलाई 
review सञ्चालनिनुय पनेछभने 

 अन्द्यको हकमा बिननयोष्जत िजेि िगथयङ्ि सेन्द्िरिाि review 

मा सहभािी हुनको लागिTADA िापतको रकम रहेकोछ। 
 यसरी review सञ्चालन िनय ष्जल्लाष्स्थत प.हे.न.को 

सहयोिमा CEONC Site भएका स्थानीय तहका िोकल पसयनल े
ष्जल्लामा भएका अन्द्य स्थानीय तहसँि समन्द्वय िरी काययक्रम 
सञ्चालन िनुयपनेछ। 

 काययक्रम २ ददनको हुनेछ। काययक्रम सञ्चालन िदाय पररवार 
स्वास््य महार्ाखािाि प्रकामर्त EOC अनिुमन ननदेमर्काको 
भाि ३ िमोष्जम िनुयपनेछ। 

 काययक्रम सञ्चालन िदाय सहभािीहरू ब्रगथङ्ि सेन्द्िरहरूिाि 
नमसयङ्ि र अस्पतालका नमसयङ्ि इन्द्चाजय जना र ष्जल्ला ष्स्थत 
स्थानीय तहका स्वास््य काययक्रमका िोकल पसयन १ जना 
हुनेछन जसल ेकाययक्रममा सहभािी हुन आउँदा आिनो क्षेत्रका 
EOC का सचूकहरूको बिटलेषर् िरी प्रस्ततुीकरर् तयार िरी 
आउनपुनेछ। 

 यसरी समीक्षासञ्चालन िदाय पररवार स्वास््य महार्ाखा/क्षेबत्रय 
स्वास््य ननदेर्नालयिाि स्रोत ब्यष्क्त िोलाइ सञ्चालनिनुय 
पनेछ।  

 यस काययक्रम सञ्चालनमा लाग्ने सम्परू्य खचय यस ै िजेि 
स्रोतिाि िनुय पनेछ, भने सहभािीको दैननक तथा भ्रमर् खचय  
भ्रमर् िने कमयचारीको आिन ैतहमा यस ैस्रोतमा बिननयोष्जत 
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िजेििािै िनुयपनेछ। 
 यसरी EOC reviewिदाय EOC Met need भएका िाउँ तथा 

निरपामलकाका वाडय तथा समदुायलाइ बिर्षे प्राथममकता ददइ 
EOC Met Need िढाउन कायययोजना तयार पानुयपनेछ।  

 यसरी तयार पाररएको कायययोजना सम्िष्न्द्धत तहको स्वास््य 
काययक्रम सयंोजक एव ंस्थानीय तह  प्रमखुसँि छलिल िरी 
कायायन्द्वयन िनुय पनेछ।  

 यसरी तयााार पाररएको कायययोजनाको कायायन्द्वयनलाइ लाग्ने 
खचय यस मर्षयकमा बिननयोष्जत रकमिाि अपिु भएमा 
स्थानीय तह को आिन ै सेतको पररचालन िररने अपेक्षा 
िररएकोछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

 

६.१.२२ सरुक्षक्षत माततृ्वको माि िढाउन सामाजजक समहू पररिालन 

उद्देश्य  DAG वियका समदुायलाई स्वास््य सेवाको महत्व, 
आवश्यकता र सेवाको पहँूचकोिारेमा जनचेतना जिाउने। 

 मात ृ तथा नवजातमर्र् ुमतृ्यकुो ननिरानी समयमा न ै िरी 
मात ृतथा नवजात मर्र् ुमतृ्य ुहुनिाि जोिाउन पहल िने। 

लक्षक्षत समहू सरुक्षक्षत माततृ्व सेवाको पहँूच कम भएका समदुाय 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

िजेि प्राप्त भएका स्थानीय तह 

काययक्रम सञ्चालन ववगध   ष्जल्ला/स्थानीय तह स्तरीय वावषयक तथा चौमामसक समीक्षा 
िोटठीहरूमा सेवा कम प्रयोि िने, मात ृतथा नवजात मर्र् ु
मतृ्यदुर िढी भएका, पररवार ननयोजन सेवाको प्रयोि कम 
भएकासमदुायहरू काययक्रम सञ्चालनको लागि छनोि िने। 

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाका प्रनतननगधहरूसँि समन्द्वय िरी 
समस्या समाधानका साथ ै सेवाको उपयोि िढाउनको ननममत्त 
काययक्रमहरूको योजना िनाउन ुपदयछ।  

 योजना ननमायर् िदाय काययक्रम सञ्चालन हुने िा.वव.स.वा 
वडाहरूमा सक्रक्रय िाल क्लि/आमा समहू/जेटठ नािरीक 
समाज/नािरीकसमाज/ स्वयसंेववकाहरू/यवुा क्लि/ सामाष्जक 
पररचालकहरूलाई सलंग्न िराई कम्तीमा १ ददने अन्द्तरयक्रक्रया 
िोटठी सञ्चालन िदाय ननम्न ववषय वस्तमुा छलिल िनुयपनेछ।  
 स्वास््य ससं्थाका महत्वपरू्य सचूकहरू 
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 ANC/PNC 

 Institutional Delivery  

 Maternal Deaths 

 Neonatal Deaths 

 Still Births 

 CPR 

 Uterine Prolapse 

 समस्याका सम्भाववत कारर्हरू 
 समस्या न्द्यनूनकरर्का उपायहरू 
 समस्या समाधानको लागि कायय योजना-सव ैसरोकारवालाहरूको 

भमूमका तथा दानयत्विारे स्पटि पाने। 
 काययक्रम सञ्चालन िदाय िजेि बिननयोजन भएका स्थानीय 

तहका स्वास््य काययक्रमका िोकल पसयनले मातहतका स्वास््य 
सेवाको पहँूच कम भएका समदुाय छनौि िरी अन्द्तरक्रक्रया 
काययक्रम सञ्चालनिनुय पनेछ। 

 ष्जल्लादेखख िढीमा २ जना श्रोत व्यष्क्त सहभािी भई 
अन्र्तक्रक्रया िोटठी सञ्चालन िनय सक्रकनेछ र श्रोत व्यष्क्तको 
TADA यस ैर्ीषयक िाि खचय िनय सक्रकनेछ।  

 सहभािीलाई खाजाको व्यवस्था तथा मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरूलाई रू. ४०० का दरल े यातायात खचयको व्यवस्था 
िनय सक्रकनेछ। 

 यसरी सञ्चालनिररनेिोटठीमा मागथ उल्लखेखत सेवाको 
पहँूच/उपभोि कम हुनाको कारर्हरूिारे छलिल िरी 
कायययोजना तथार पानुयपनेछ र सोही अनसुार कायायन्द्वयन 
भए/नभएको सनुनष्स्चत िनय समय समयमा follow up 

िनुयपदयछ। 
िोटठी स्वास््य ससं्था भन्द्दा िाढा सञ्चालन भएको खण्डमा 
स्वास््य ससं्थािाि SBA Nurse सदहत िढीमा २ जना सहभािी 
िराउन सक्रकने छ। र स्वास््य ससं्थािाि सहभािीहरूलाई रू ४०० 
दरल ेयातायात खचय उपलब्ध िारउन सक्रकनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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६.१.२३ न्त्यानो झोला 

उद्देश्य नवजात मर्र्हुरूलाई मसताङ्ि (Hypothermia) र सकं्रमर्िाि 
जोिाउन रेिरल अस्पतालहरूमा प्रसनूत िराउनेको सखं्या धेरै 
भएको तथा िगथयङ्ि सेन्द्िरहरूमा प्रसनूत िराउनेहरूको सखं्या कम 
भएको सन्द्दभयमा यो काययक्रमल ेिगथयङ्ि सने्द्िरमा प्रसनूत िराउने 
मदहलाहरूको सखं्या वद्गध हुने लक्ष्य राखीएको छ। यो काययक्रम 
सरकारी िगथयङ्ि सेन्द्िर देखख ष्जल्ला अस्पतालसम्म लाि ुहुनेछ। 

लक्षक्षत समहू सरकारी अस्पताल तथा िगथयङ्ि सेन्द्िरमा प्रसनूत हुने आमा तथा 
नवजात मर्र्हुरू 

काययक्रमको िजिे िाँडिाँड प्रत्येक न्द्यानो झोलाका लागि दहमाली ष्जल्लामा रू. १०००।– 
तथा पहाडी/तराई ष्जल्लाका लागि रू. ९००।– का दरल ेिजिेको 
व्यवस्था िररएकोछ। िजेि बिननयोजन भएका पामलकाहरूले  
नेपाल सरकारको ननयमानसुार न्द्यानो झोला खररद िरी तहाँष्स्थत 
अस्पताल तथा Birthing Center मा ववतरर् िनुय पदयछ साथै यस ै
रकमिाि ढुवानीको समेत व्यवस्था िनुय पनेछ।  

न्द्यानो झोलामा हुनपुने 
मापदण्ड 

यो न्द्यानो झोलामा नवजात मर्र्कुा लागि २ विा िोपी, २ विा 
पेिे भोिो, २ विा दौरा, एउिा र ्यापर, र िेिी म्याि (एकातिय  
प्लाष्टिक र अकोतिय  िलादिनको कपडा भएको) र आमालाई 
एउिा म्याक्सी हुन ुपनेछ।  

 न्द्यानो झोलामा प्रयोि हुने िलादिन कपडाको िरु्स्तर 
कम्तीमा १२० GSM को १००% सनुतकोहुनपुने 

 मभत्री भािमा प्रयोि हुने कपडा (कोरा) १००% 

सनुतकोहुनपुने।  
न्द्यानो झोलमा हुने लिुाहरुको 
वववरर् 

म्याक्सी िच्िाको दौरा िच्िाको टोपी 

लम्िाईिः ५१ इन्द्च 
मोिाईिः ४२ इन्द्च 
नतरािः १६ इन्द्च 
िाहुलाको लम्िाईिः १७ 

इन्द्च 

लम्िाईिः १३ इन्द्च 
छातपि्ः २० इन्द्च 
िाहुलािः १० इन्द्च 

िोलाईिः १५ इन्द्च 
चौडाईिः १३ इन्द्च 

िच्िाको भोटो प्लाजरटक म्याट िेिी र ्यापर 
लम्िाईिः ११ इन्द्च 
छातीिः २० इन्द्च 

लम्िाईिः २८ इन्द्च 
चौडाईिः २५ इन्द्च 

लम्िाईिः ३२ इन्द्च 
चौडाईिः ३२ इन्द्च 

काययक्रम सञ्चालन ववगध  तोक्रकएको वववरर् अनसुारको न्द्यानो झोला खररद िरी स्थानीय 
तहमा भएका अस्पताल तथा िगथयङ्ि सेन्द्िरहरूलाई अनमुाननत 
सतु्केरी सखं्याको आधारमा उपलब्ध िराउनपुनेछ। 
न्द्यानो झोला आपनूतय भ ैसकेपनछ पामलकाहरूले उल्लेखखत मापदण्ड 
र वववरर्अनसुार िरु्स्तर चेक जाचँ िराई भकु्तानी ददन ुपनेछ। 
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अमभलेख प्रनतवेदन स्थानीयस्तरमा न्द्यानो झोलाको िरु्स्तरीयता तथा ववतरर्को 
अमभलेख र प्रनतवेदन िने ष्जम्मा सम्िष्न्द्धतस्थानीय तहका 
िोकल पसयनको हुनेछ।प्रसनूत भए पश्चात सम्िष्न्द्धत आमा र 
िच्चालाई न्द्यानो झोला ववतरर् िनुय पनेछ। 
पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

६.१.२४ प्रसनुत पश्िातको सेवा (PNC) को प्रयोि कम भएका विाहूमासकू्ष्म योजना (Micro 

Planning) 

उद्देश्य सतु्केरी अवस्थामा आमा तथा नवमर्र्कुो जाचँ िरी जदिलताका 
अवस्थाहरू समयम ै पदहचान तथा व्यवस्थापन िरी मात ृ तथा 
मर्र् ुमतृ्य ुकम िने। 

लक्षक्षत समहू स्वास््य ससं्था मा प्रसनूत हुने सतु्केरी आमाहरू 
िजेि िाँडिाँड यसको लागि यस आ.व. मा तामलकान.ं१०्अनसुारका ष्जल्लाका 

स्थानीय तहहरूमा िजेि बिननयोजन िररएकोछ। 
काययक्रम सञ्चालन ववगध  काययक्रम सञ्चालन िनुयपवुय काययक्रमका िोकल ब्यष्क्तले 

िगथयङ्ि सेन्द्िर भएका हे. पो. का इन्द्चाजय, स्थानीय तहका 
ननवायगचत अध्यक्ष, िगथयङ्ि सेन्द्िर भएका वाडयका अध्यक्ष, 
िगथयङ्ि सेन्द्िर भएका हे.पों का ब्यवस्थापन सममनत अध्यक्ष 
एव ंनमसयङ्ि स्िाि सँि १ ददने छलिल आयोजना िनुयपनेछ। 

 यस ै छलिलमा PNC Micro Planning को महत्वको िारेमा 
छलिल िरी PNC service िढाउन प्रयोि िरीनपुने रर्ननती 
एव ंलाग्ने अनमुाननत खचयको िारे छलिल िनुयपनेछ।  

 यसरी PNC िढाउन े रर्ननती तजुयमा िदाय मखु्यतया तल 
उल्लेख िररएका २ विा रर्नननतलाइ ध्यानमा राखरे यी दइु 
मध्ये उपयकु्त कुन ै एकलाइ अवलम्िन िने िरी योजना 
तयार िनुयपनेछ। 

१. स्थानीय िगथयङ्ि सेन्द्िरमा काययरत अ.न.मी ं हरूलाइ 
ससं्थाित सतु्केरी भएको ३ र७ ददनमा घरभेिमा िइ आमा तथा 
नवमर्र् ुजाँचको प्रिन्द्ध िने। 
२. एम्िलेुन्द्सको सेवा उपलब्ध भएका स्थानहरूमा सतु्केरी तथा 
नवमर्र् ुजाँचको लागिनन:र्लु्क यातायातको सेवा सञ्चालन िरेर 
 मागथ ददइएका मध्ये पदहलो रर्नननत अवलम्िन िनयका लागि 

िगथयङ्ि सेन्द्िरमा कष्म्तमा २ जना अ.न.मी. हुनपुनेछ।  
 यसरी िगथयङ्ि सने्द्िरमा कायय िनय ननयकु्त िररएका अ. 

न.मी. हरूले घरभेि िनय जाँदा स्थानीय तह ले ननर्यय िरी 
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यातायात खचय उपलब्ध िराउन ुपनेछ। 
 यातायात खचयको रकम ननधायरर् िदाय स्वास््य काययक्रमका 

िोकल ब्यष्क्तले ननवायगचत पदागधकारीसँि छलिल िरी दरुीको 
आधारमा रू २०० देखख ४०० सम्म रेि ननधायरर् िनुय पनेछ र 
घरभेिमा जाने नमसयङ्ि कमयचारीलाइ अगग्रम ननधायररत दररेिको 
आधारमा यस ै मर्षयकमा बिननयोष्जत रकमिािै खचय िनुय 
पनेछ।  

 घरभेि िनय जाने मदहला अननवायय रूपमा ससं्थाित सतु्केरी 
भएकै हुनपुनेछ। 

 दोस्रो रर्नननत अपनाउन चाहने स्थानीय तह हरूले स्थानीय 
एम्िलेुन्द्स एव ंयातायात ब्यवसायी सँि छलिल िरी बिमभन्द्न 
स्थानको दररेि ननधायरर् िनुय पनेछ। 

 साथै सतु्केरी भएकी मदहला तथा नवजात मर्र् ुलाइ ३ ददन 
र ७ ददनमा नन:र्लु्क स्वास््य ससं्थामा ल्याउने र लजैाने 
ब्यिस्था ममलाउन ुपनेछ। 

 यसरी नन:र्लु्क सेवा ददएिापत एम्िलेुन्द्स वा यातायातको 
साधनलाइ नतनुयपने रकम यस िजेििाि खचय िनुय पनेछ।  

 यसरी नन:र्लु्क एम्िलेुन्द्स सेवा प्रदान िने स्थानीय तह मा 
भएका िगथयङ्ि सेन्द्िरल े सतु्केरी हुने सम्परू्य आमाहरूलाई 
नन:र्लु्क यातायात सबुिधाकोिारेमा जानकारी ददइ आउनको 
लागि प्रोत्सादहत िनुय पनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन प्रत्येक पिकको घरभेिमा आमा तथा नवजात मर्र्कुो जाँच िरी 
प्रसनूत सेवा रष्जटिर मा चढाउनपुनेछ। 
प्रत्येक मदहनाको सतु्केरी तथा नवजात मर्र् ु जाँचको वववरर् 
ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा पठाउनपुनेछ। 
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६.१.२५ पणूइ ससं्थाित (Zero Home Delivery) सतु्केरी पामलका घोषणा 

उद्देश्य  ववर्षे िरी स्वास््य ससं्थामा हुने सतु्केरी सेवाको पहँूच कम 
भएका विय र समदुायलाई लक्षक्षत िरी ती समदुायमा घरमा हुने 
सतु्केरी र्नु्द्यअमभयान सञ्चालन िरी लक्षक्षत समदुायलाई दक्ष 
प्रसनूतकमीिाि स्वास््य ससं्थामा िभयवनत जाचँ, प्रसनूत सेवा 
मलन अमभप्रररत िने। 

 उपलब्ध स्वास््य सेवाहरूको उपभोि िरी मात ृ तथा मर्र् ु
मतृ्यदुरमा कमी ल्याउने। 

लक्षक्षत समहू िभयवती मदहला,तथा प्रसवमा रहेका मदहलाहरू 
परू्य ससं्थाित सतु्केरी 
घोषर्ा प्रक्रक्रया 

 स्थानीय तहका स्वास््य यनुनिका सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रमका 
िोकल पसयनल े सो तहका िा.पा. /न.पा. प्रमखु, िगथयङ्ि 
सेन्द्िरका प्रमखु एव ं नमसयङ स्िािहरूसँि समन्द्वय िरी परू्य 
ससं्थाित सतु्केरीघोषर्ाका लागि प्रसनूत केन्द्रको काययक्षेत्रलाई 
छनोि िनुय पनेछ। 

 छनौिमा परेका िा.पा./न.पा. मध्येका ित आ.व.मा सव ै
भन्द्दा िढी ससं्थाित सतु्केरी िराइरहेको कम्तीमा एउिा प्रसनूत 
केन्द्रको काययक्षेत्रलाई छनोि िरी परू्य ससं्थाित सतु्केरी घोषर्ा 
काययक्रम तयारी िनुय पनेछ। 

 छनौिमा परेका िगथयङ्ि सने्द्िरमा २ ददनको काययर्ाला िोटठी िनुय 
पनेछ। जसमा पदहलो ददनमा सो स्वास््य ससं्थाको काययक्षत्र मभत्र 
रहेका मदहला स्वास््य स्वयसेंववकाहरूसँि छलिल िरी िगथयङ्ि 
सेन्द्िरको काययक्षेत्र मभत्र रहेका समदुायका ित आ.व.को िभयवनत 
तथा सतु्केरी मदहलाको वववरर् िमोष्जम त्याङ्क सकंलन तथा 
ववश्लेषर् िरी ससं्थाित सतु्केरी कम हुनकुा कारर्हरू पत्ता 
लिाउन ु पनेछ। र दोश्रो ददनमा स्वास््य ससं्थाका स्वास््य 
कमीहरू, व्यवस्थापन सममनत, ननवागचत पदागधकारी एव ं
म.स्वा.स्वय ं से. हरूसँि छलिल िरी परू्य ससं्थाित सतु्केरी 
घोषर्ाका लागि कायययोजना तयार िनुय पनेछ। 

 यसरी तयार िररएको कायययोजना को सिल कायायन्द्वयनका लागि 
ननवायगचत पदागधकारी ,स्वास््यकमी, स्वयसंेववका तथा स्थानीय 
समदुायका अिवुाहरूले पनन आ-आफ्नो क्षते्रिाि भमुीका 
ननभाउनपुने हुन्द्छ। 

 पररवार स्वास््य महार्ाखािाि प्रकामर्त परू्य ससं्थाित सतु्केरी 
घोषर्ाको नयनुतम मापदण्ड परूािरीसकेपनछ घोषर्ा काययक्रम 
सञ्चालन िनय सक्रकनेछ। 

 अनसुचूी अनसुार स्वास््य ससं्थाल े सम्िष्न्द्धत िा.पा./न.पा. 



 

 

91 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

मा ररपोिय िनुय पनेछ। 
अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 

कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
 

६.२ प्राथममक स्वास््य िाँउघर जक्लननक र मदहला स्वास््य स्वयंसेववका कायइक्रम 
संिालन ननदेमशका २०७४/७५ 

६.२.१ िाँउघर जक्लननकको सिंालनको लागि खाजा र यातायात खिइ 

उद्देश्य पररवार ननयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवमर्र् ु सम्िष्न्द्ध सेवाहरु 
ग्राममर्स्तरमा सहज रुपमा उपलब्ध िराउन । 

लक्षक्षत समहू िाउघर ष्क्लननकल ेसमेिेको क्षेत्रमा िसोवास िने जनसखं्या 
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/निरपामलका/िाउपामलका 

काययक्रम सचंालन अवगध सि ैचौमामसकमा (वषयभरी) 

काययक्रम सञ्चालन ववगध यस आ.व. २०७४/७५ मा िाँउघर ष्क्लननक काययक्रम अन्द्तियत 
िाँउघर ष्क्लननक सचंालनको लागि केही रकम ववननयोजन िररएको 
छ । उक्त काययक्रम वापत रकम खचय िनय िाउँघर ष्क्लननक सचंालन 
िरे वापत क्रिल्ड भत्ता नपाउने कमयचारीहरुका लागि उक्त रकमको 
ब्यवस्था िने िररएको छ । िाँउघर ष्क्लननक सचंालन िरे वापत 
क्रिल्ड भत्ता नपाउने कमयचारीलाई १ पिकमा िढीमा रु. ४००।– को 
दरल ेयातायात/खाजा खचय वापत भकु्तानी िने िररएको छ । िाँउघर 
ष्क्लननकको सखं्या कमयचारीको उपलब्धता हेरी स्थाननय ननकायिािै 
वजेि िाँडिाड िरी आवश्यक ब्यवस्था ममलाउने िररएको छ । 

िजेि िाँडिाँड िाँउघर ष्क्लननक सचंालन िने तर क्रिल्ड भत्ता नपाउने कमयचारी  

जनही १ पिकमा िढीमा रु. ४००।– को दरल े

अमभलेख प्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 
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प्रनतवेदनको ढाँिा 

ष्क्लननक सचंालन िने कमयचारीको नामिः                        पदिः 

काययरत ससं्थाको नामिः                     ममनतिः 

क्र.स.ं सेवा 
ददएको 
स्थान 

सेवा प्रदान िरेको वववरर् 

डडपो वपल्स प्राथममक 
उपचार 

िभयवती 
जाँच 

प्रसतुी 
जाँच 

नवमर्र् ु
जाँच 

पोषर् अन्द्य 

          

६.२.२ म.स्वा.स्व.से.हरुलाई पोशाक भत्ता 

उद्देश्य नेपालभरी काययरत मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुको पदहचानमा एकरुपता  
ल्याउने । 

लक्षक्षत समहू यस काययक्रमका लक्षक्षत समहू महानिरपामलका/उप 
महानिरपामलका/निरपामलका/ िाँउपामलकामा काययरत मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववकाहरु हुन ्। 

काययक्रम सञ्चालन 
िने ननकाय 

महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/निरपामलका/िाउपामलका 

काययक्रम सञ्चालन 
िने समय 

पदहलो चौमामसक 

काययक्रम सञ्चालन 
ववगध 

नेपाल सरकारल े मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप 
पोर्ाक भत्ता आ.ि. २०६६/६७ देखख जनही रु. ३,०००।– र त्यसपछी 
क्रमर्िः िढाउदै आ.ि. २०७२/७३ सम्ममा रु. ६,०००।– को दरल ेर आ.ि. 
२०७३/७४ देखख रु. ७,५००।– को दरल े जनही पोर्ाक भत्ता प्रदान िने 
िररएकोमा यस आ.ि. २०७४/७५ मा पनन रु. ७,५००।– को दरल ेजनही 
पोर्ाक भत्ताको लागि आवश्यक िजेि नेपाल सरकारको श्रोतिाि 
ववननयोजन िररएको छ । उपरोक्त रकम प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम 
अनसुार एकमटुि मदहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई पोर्ाक भत्ताको रकम ै
िझुाई ननम्नानसुारको भपायई िराउने िररएको छ । 
म.न.पा./उप म.न.पा./न.पा./िा.पा को नाम: 

क्र.सं
. 

म.स्वा.स्व.से
. को नाम 

म.स्वा.स्व.से
. को पररचय 
पत्र न.ं 

म.स्वा.स्व.से.
ले पोर्ाक भत्ता 
वापत िझुेको 
जम्मा रकम 

रकम 
िझुेको 
हस्ताक्ष
र 
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साथै सम्िष्न्द्धत ननकायल ेमदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुलाई पोर्ाक भत्ता 
वापत िझुाए पनछ सोको प्रनतवेदन आ–आफ्नो उपल्लो ननकायलाई अननवायय 
रुपमा जानकारी िराउने िररएको छ ।   

मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाले ननम्नानसुारको नमनूाको साडी खरीद िने 
िदयछन ्र कुन ैपनन काययक्रममा म.स्वा.स्व.से. को रुपमा सहभािी हुदा 
अननवायय रुपमा नमनूा अनसुारको साडी तथा पररचय पत्रका साथ पदहचान 
झल्काउने िरी उपष्स्थत हुने िदयछन ्। 
सािीको ककनाराको नमनूा अनसुिूी ६.६ 
साडीको क्रकनारामा मदहला स्वास््य स्वयसंेवीकाको लोिो झल्काउने आकास े
ननलो क्रकनारमा सेतो ४ ओिा िोलो घेरा 
 

काययक्रमकोिजिेिाँडिाँ
ड 

सम्िष्न्द्धत म.न.पा./उप म.न.पा./न.पा./िा.पा मा काययरत मदहला 
स्वास््य स्वयसंेववकाहरु (यस महार्ाखामा दताय भए अनसुारको सखं्या) 

जनही रु. ७,५००।– दरल े

अमभलेखप्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा प्रनतवेदन 
िने । 

 

६.२.३ मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका ददवश 

उद्देश्य आ–आफ्नो वडामा पररवार ननयोजन, मात ृ स्वास््य, नवमर्र्,ु िाल 
स्वास््य लिायत प्रमखु स्वास््य समस्याको रुपमा रहेको रोिहरूका 
िारेमा स्थानीय समदुायका माननसहरूलाई स्वास््य मर्क्षा तथा 
सचूनाहरू ननरन्द्तर प्रदान िने कायय िरररहेका मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववकाहरुको ननस्वाथय सेवाको उच्च मलू्याकंन िनुय ।   

लक्षक्षत समहू मदहला स्वास््य स्वयसंेववका 
काययक्रम सञ्चालन िने 
समय 

दोश्रो चौमामसक (डडसेम्िर ५ का ददन) 

काययक्रम सञ्चालन ववगध यस आ.व. २०७४/७५ को चौधौ राष्टिय मदहला स्वास््य स्वयसंेववका 
ददवस अन्द्तरायष्टिय स्वयसंेवक ददवर् (International Volunteer’s 

Day)कै ददन डडसेम्िर ५ ताररख, २०१७ अथायत २०७४ ममंसर १९ ित े
मिंलिारको ददन “मदहला स्वास््य स्वयसंवेवकाको सेवा, स्वस्थ 
समदृ्ध राटि ननमायर्मा िेवा” भन्द्ने नाराका साथ यो ददवर् मनाउन े
काययक्रम राखखएको छ । उक्त ददवस मनाउनको लागि स्थाननय 
तहमा न ै नेपाल सरकारको स्रोतिाि रु. २६,०००।– देखख रु. 
२५,०००।–सम्मको वजिे ववननयोजन िररएको छ, र ववननयोष्जत 
रकमिाि प्रत्येक 
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प्रदेर्/महानिरपामलका/उपमहानिरपामलका/निरपामलका/िाउपामलकामा 
काययरत मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुको सखं्या तथा वजेिलाई 
ध्यानमा राखी उत्कृटि म.स्वा.स्व.से. छनौि िरी परुस्कृत िने 
िररएको छ । 
काययक्रम सम्पन्द्न िरेको २ हप्ता मभत्रमा सम्िष्न्द्धत मागथल्लो 
ननकायलाई काययक्रम सम्पन्द्नको प्रनतवेदन सिं ैननम्नानसुारको वववरर् 
पठाउने िररएको छ ।    

क्र
.

सं 

पररचय
पत्रनं. 

पुरस्कृतम.
स्वा.स्व.से. 
कोनामथर 

प्रदेर्/महानिरपामल
का/उपमहानिरपा
मलका/ 

निरपामलका/ 

िाउपामलकाकोनाम 

वडान ं काययरतम.
न.पा./ 

उ.म.न.
पा./न.पा
./ िा.पा. 

पुरस्कृ
तरकम 

       

 

िजेि िाँडिाँड म.स्वा.स्व.से. हरुको सखं्या तथा वजेिको उपलब्धता हेरी सखं्या 
तथा दर सम्िष्न्द्धत ननकायिािै ननधायरर् िने । 

अमभलेख प्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 

 

६.२.४ म.स्वा.स्व.ंसे समीक्षा वठैक 

उद्देश्य प्रजनन स्वास््य काययक्रम िारे छलिल, वडा रष्जटिर अद्यावगधक 
भए/नभएको िारे जानकारी तथा आिामी काययक्रम िारे कायययोजना 
तय िने । 

काययक्रम सञ्चालन िने 
समय 

दोश्रो र तशे्रो चौमामसक (पौष र असार मा) 

काययक्रम सञ्चालन ववगध म.स्वा.स्व.ंसे. को अधयवावषयक सममक्षा वठैक वषयमा २ पिक 
(प्रत्येक ६/६ मदहनामा) िने िररएको छ । पदहलो अधयवावषयकमा २ 
ददन र दोश्रो अधयवावषयकमा २ ददन सममक्षा िनुयपछय । उक्त समीक्षा 
वठैक हरेक महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/निरपामलका 
/िाँउपामलकामा पौष र असार मदहनामा िनुयपछय । यस िोटठीमा 
महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/निरपामलका/िाँउपामलका अन्द्तियत 
काययरत १ जना सहजकताय २ जना सह सहजकताय भई सममक्षा िठैक 
सम्पन्द्न िनुयपछय । यस िोटठीमा ननम्न मलखखत काययहरु सम्पन्द्न 
िने िररएको छ ।  

  

१. मदहला स्वास््य स्वयसंवेवकाहरुले रष्जटिरमा रेकडय भरे 
नभरेको एक्रकन िरी अध्यावगधक िनय मद्दत 
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२. मदहला स्वास््य स्वयसंेववका रष्जस्िरमा िभयवती मदहला, मात ृ
मतृ्य,ू नवमर्र् ु मतृ्य, सदहतको वववरर् अध्यावगधक िनय 
सहयोि 

३. प.नन. साधनको सम्भाववत प्रयोिकताय सखं्याको यक्रकन 
लिायत उननहरुले प्रयोि िरे निरेको िारे वववेचना 

४. स्थायी साधन प्रयोि िनय चाहने दम्पतीहरुको लित सकंलन 

५. मदहला स्वास््य स्वयसंवेवकाहरुले सचंालन िरेका अन्द्य 
क्रक्रयाकलापहरु, उनीहरुका समस्या तथा सो को समाधानका 
िारेमा छलिल 

६. मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुिाि प्राप्त प्रनतवेदनहरु सकंलन 

७. प्रत्येक महानिरपामलका/ उपमहानिरपामलका/ निरपामलका/ 
िाँउपामलकाल े आफ्नो कायय क्षेत्र अन्द्तियत काययरत मदहला 
स्वास््य स्वयसंेववकाहरुको व्यष्क्तित वववरर् अननवायय रुपमा 
अद्यावगधक िरी सम्िष्न्द्धत ननकायलाई प्रनतवेदन 

८. मदहला स्वास््य स्वय ंसेववका कोषिारे अननवायय छलिल िरी 
कोषको अगधकतम एव ं प्रभावकारी प्रवाह िनय प्रोत्साहन एवं 
सहयोि 

९. स्वास््य आमा समहू पनुजायिरर् काययक्रम भएका 
महानिरपामलका/ उपमहानिरपामलका/ निरपामलका/ 
िाँउपामलकाल े पनुजायिरर् िररएको प्रत्येक मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववकाको स्वास््य आमा समहू िठैक रष्जटिर 
अध्यावगधक 

 

सेवा/ कक्रयाकलाप सिंालनमा सहभािी सखं्या तथा भकु्तानीका दरहरु 

िजेिको व्यवस्था (प्रनत समहू) 

वववरर् सखं्या ददन पिक 

१. सहजकताय (स्वा.स.ं 
प्रमखु, अ.हे.ि., 

अ.न.मी.) 

३ २ १ 

२. मदहला स्वास््य स्वय ं
सेववकाहरुलाई यातायात 
खचय (प्रनतब्यष्क्तरु.४००।–
कादरल)े 

महानिरपामलका, 
उपमहानिरपामलका, 
निरपामलका, 
िाँउपामलकाअनसुार 

२ १ 

३. कायायलय सहयोिी १ २ १ 
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४. 
स्िेर्नरीम.स्वा.स्व.से. 
हरुलाईमात्र (रु. ५०।–) 

 १ १ 

५. खाजा (प्रनतव्यष्क्तरु. 
१५०।–कोदरल)े  

सहभािी २ १ 

६. ववववध 
(तामलमसामग्री) रु. 
५००।– 

  १ 

७. ररभ्यमूमदिङ्ि 
सपुररवेक्षर् 
(महानिरपामलका/उपमहान
िरपामलका/निरपामलका/िाँ
उपामलका) रु.१४,२०२।– 

   

नोििः जनसखं्याको आधारमा रहेको म.स्वा.स्व.से. हरुको सखं्याको 
आधारमा रही सहजकताय ननधारर् िने साथै सपुररवेक्षर्मा रहेको 
रकम महानिरपामलका/ उपमहानिरपामलका / निरपामलका/ 
िाँउपामलकामा काययरत यस काययक्रमको ष्जम्मेवार ब्यष्क्त (Focal 

person)ले मात्र म.स्वा.स्व.से. सममक्षा िठैक सपुररवेक्षर् िरे 
वापत खचय ददने िररएको छ।   

मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाको व्यजक्तित वववरण ननम्न तररकाल े
अद्यावगधक िने िररएको 
 

 

मदहला स्वास््य स्वयंसेववकाको व्यजक्तित वववरण  
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महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/निरपामलका/िाँउपामलका स्तरीय मदहला स्वास््य 
स्वयं सेववका कोषको जस्थनत 

क्र
.

सं
. 

म.न.पा.,उ.म.
न.पा., न.पा., 

िा.पा. कोनाम 

स्थापना
ममनत 

िैङ्क/वव
नतयसंस्था
कोनाम 

चल्ती/
िचत/

मुदती
खाता 

खाता
नं. 

अध्यक्षको
नामिः.. 

स.सगचव
कोनामिः. 

२०७१/७२ 

अध्यक्षको
नामिः.. 

स.सगचव
कोनामिः. 

२०७२/७३ 

अध्यक्षको
नामिः.. 

स.सगचव
कोनामिः. 

२०७३/७४ 

हालस
म्मकोज
म्मारक
म 

          

नोििःप्र त्येक आ.ि. माम.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./िा.पा. स्तरीय मदहला स्वास््य 
स्वय ंसेववका कोषको लेखा पररक्षर् अननवायय रुपमा िने/िराउने िररएको। 

६.२.५ म.स्वा.स्व.से. हरुलाई ददघइकालीन सेवाको लागि सम्मानजनक बिदार् 

उद्देश्य मदहला स्वास््य स्वयसंवेवकाहरुले समदुायमा पयुायएको अमलू्य 
योिदानको कदर िदै स्वास््य स्वयसंेववकाको काययभार नया ंमदहला 
स्वास््य स्वयसंेववकालाई हस्तान्द्तरर् िनय प्रोत्साहन  िनय । 

लक्षक्षत समहू मदहला स्वास््य स्वयसंेववका 
काययक्रम सञ्चालन िने 
समय 

दोश्रो चौमामसक 

काययक्रम सञ्चालनववगध यस काययक्रम अन्द्तियत स्वास््य आमा समहूको मसिाररसमा ६० वषय 
उमेर पिेुका, र्ारररीक\मानमसक रुपमा अर्क्त मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववकालाई सम्मानजनक ववदाई ददनको लागि नेपाल सरकारको 
श्रोतिाि वजेि ववननयोजन िररएको छ । यस काययक्रम अन्द्तियत 
स्वास््य आमा समहूको मसिाररसमा ववदाई हुन चाहने मदहला 
स्वास््य स्वयसंेववकालाई िजेि व्यवस्था िररएको छ साथै स्थाननय 
ननकायल ेथप श्रोत जुिाई ववदाइ मलने चाहने म.स्वा.स्व.से. लाई 
प्रमार्पत्र तथा अन्द्य उपहार सदहत ववर्षे समारोह िरी सम्मानको 
व्यवस्था िनय सक्नेछन ्। ित आ.ि. २०७३/७४ सम्म रु. १०,०००।– 

को दरल ेवजेि ववननयोजन िररएकोमा यस आ.ि. २०७४/७५ देखख 
रकम दोब्िर िरी रु. २०,०००।– को दरल ेवजेि ववननयोजन िररएको 
छ ।  

 

यो काययक्रम सचंालन िदाय स्थाननय ननकायले राख्न े िररएका 
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वववरर्हरुिः 
 ववदाई भएकी मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाको पररचयपत्र न.ं 

सदहतको वववरर्को अमभलखे । 
 स्वास््य आमा समहूले छानेका नयां म.स्वा.स्व.से. र 

नीजको परू्य वववरर् । 
 

नया ँम.स्वा.स्व.से. ियन भए पश्िात राख्न ेिररएको वववरण   

 

िजेि िाँडिाँड ववदाई मलन चाहने म.स्वा.स्व.से. 

प्रनतब्यष्क्त रु. २०,०००।– का दरल े

अमभलेख प्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 

 

 

नयाँ म.स्वा.स्व.से. ियन भए पश्िात राख्न ेिररएको वववरण   

क्र.
सं. 

 

ववदाई 
भएकी 
मदहलास्वा
स््य 
स्वयसेंवव
काको 
नाम 

ववदाइ 
हँुदाकोउ
मेर 

पररचय
पत्र 
न.ं 

महानिरपामलका/उपमहानिरपामलका/निरपा
मलका/िाउपामलका 

वडा
न.ं 

स्वयसें
ववका 
भइ 
कायय 
िरेको 
अवगध 

सम्मान
जनक 
ववदाइ 
िरेको 
ममनत 

ववदाइ 
िनायको
कारर् 

नयाँ 
म.
स्वा. 
स्व. 
से. 
को 
नाम 

          

नोििः  

 नया ंम.स्वा.स्व.से. छनौि िदाय मदहला स्वास््य स्वयंसेववकाको २०६७ को रर्नीनत तथा अन्द्तररम 
योजना अनुरुप छानेको हुनुपछय । 

 महानिरपामलका\उप महानिरपामलका÷निरपामलका÷िाँउपामलकाले पररवार स्वास््य महार्ाखाले उल्लेख 
िरेको आ.ि. २०७४\०७५ को म.स्वा.स्व.से. काययक्रममा उल्लेख िरेको संख्यामा नवढाई ववदाई भएका 
मदहला स्वास््य स्वयंसेववकाको ररक्त स्थानमा स्वास््य आमा समूहको मसिाररसमा महानिरपामलका\उप 
महानिरपामलका\निरपामलका\िाँउपामलकािाि नयां म.स्वा.स्व.से. को व्यवस्था िने िररएको छ । 

६.२.६ िाँउघर जक्लननकको लागि उपकरण खरीद 

उद्देश्य मदहला, िरीि, दमलत, जनजानत, िालिामलका, अल्पसखं्यक समदुाय तथा 
भौिोमलक दृष्टिले ववकि स्थानमा िसोिास िने समदुायलाई समेट्न े
िरी पररवार ननयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवमर्र् ु सम्िष्न्द्ध 
सेवाको पहँुच िढाउने । 

लक्षक्षत समहू िाउघर ष्क्लननकल ेसमेिेको क्षेत्रमा िसोवास िने जनसखं्या 
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काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

महानिरपामलका/ उप महानिरपामलका/ निरपामलका/ िाउपामलका 

काययक्रम सचंालन अवगध पदहलो र दोश्रो चौमामसक 

काययक्रम सञ्चालन ववगध प्रत्येक महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/निरपामलका/िाउपामलकामा 
िाँउघर ष्क्लननक ननवायध रुपमा सचंालनका लागि अनत आवश्यक र 
आपनूत ब्यवस्था महार्ाखािाि तत्काल उपलब्ध िराउन नसक्न ेकेही 
अनत आवश्यक अनसुचूी ६.७ मा उल्लखे भएका उपकरर् सामग्रीहरु 
मात्र खरीद िनय यस मर्षयकमा वजेि ववननयोजन िररएको हो । यस 
िजेििाि उपकरर्हरु खरीद िदाय नेपाल सरकारको आगथयक पररधी 
मभत्र रही खरीद िने िररएको छ ।   

िजेि िाँडिाँड महानिरपामलका/उप महानिरपामलका/ निरपामलका/ िाउपामलकामा रु. 
८,०००।– का दरल े

अमभलेख प्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 

६.२.७ मदहला स्वास््य स्वयसंेववका कोष सिंालन सम्िन्त्धी अमभमखुीकरण 

मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरुको सामदूहक दहतको लागि (ननम्न ब्याज दर अथायत सस्तो, 
सवयसलुभ रुपमा) आयमलूक कायय सचंालन िनय मद्दत पिुोस ्भन्द्ने उद्देश्यल ेआ.व. २०६४/०६५ 
मा प्रत्येक िा.वव.स. मा मदहला स्वास््य स्वयसंेववका कोष स्थापनाथय रु ५००००/– ववननयोष्जत 
िरेको छ । त्यस पश्चात पनन ववमभन्द्न आ.ि.हरुमा रु. १०,०००।– को दरले रकम थप िरर उक्त 
कोषमा हाल सम्म कम्तीमा पनन रु. ९०,०००।– रहेको छ । यस वाहेक स्थाननय स्तर र अन्द्य 
सहयोिी सघंससं्थाहरुिाि पनन कोषमा सहयोि प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस 
रकमिाि स्वयसंेववका तथा स्वास््य आमा समहूका सदस्यले आय आजयन िने काययमा प्रयोि िने 
िनुय भएको छ । त्यस्त ैनिरपामलकाहरुमा पनन मदहला स्वास््य स्वयसंेवक कोष आ.ि. २०६७/६८ 
मा स्थापना िररएको गथयो। 

६.३ ककशोरककशोरी कायइक्रमको सँिालन ननदेमशका 

६.३.१ ककशोरी मदहनावारी सरसिाई कायइक्रम 

उद्देश्य  रजस्वला मदहलाको प्रजनन ्क्रक्रयासँि जोडडएको एक सामान्द्य 
जैववक प्रक्रक्रयािारे जानकारी िराई यसको उगचत सरसिाई 
सम्िन्द्धी ज्ञान र मसप प्रदान िनय ।  

 रजस्वाला क्रकर्ोरीहरुमा हुने सामान्द्य प्रक्रक्रया हो भन्द्ने 
जानकारी िराई ववद्यालयमा उनीहरुको ननरन्द्तर उपष्स्थनतको 
लागि सहयोि िने ।  
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 बिद्यालयमा मर्क्षक तथा स्वास््यकमी हरुलाई 
अमभमखुीकरर् िरर रजस्वला सरसिाई ब्यवस्थापन सम्िन्द्धी 
ननदेमर्कामा उल्लेखखत क्रक्रयाकलापहरु कायायन्द्वयन िनय सक्षम 
िनाउन े। 

लक्षक्षत समहू कक्षा ६ र ७ मा अध्ययन िने क्रकर्ोरीहरु 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

काययक्रम सन्द्चालनको लागि प्रस्ताव िररएका िाउ पामलका तथा निर 
पामलका अन्द्तियतका स्वास््य ससं्थाहरु 

काययक्रम सञ्चालन ववगध यो काययक्रम पररवार स्वास््य महार्ाखा तथा मर्क्षा बिभािल ेतयार 
िरेको Menstrual Hygiene Management (MHM) सहयोिी पषु्स्तका 
अनसुार िनुयपनेछ । 

िजेि िाँडिाँड क्रकर्ोरीहरुको लागि रजस्वला सरसिाई ब्यवस्थापनिारे अमभमखुीकरर् 
तथा उक्त काययको लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध िराउनको लागि 
प्रत्येक िाउँ पामलका र निरपामलका िरर जम्मा ७४४ स्थानीय 
ननकायलाई यो काययक्रम िनय रकम ववननयोजन िररएको छ । यस 
आगथयक िषयमा ७४४ स्थानीय ननकायलाई जम्मा ६० लाख रुपैंया 
व्यवस्था िररएको छ । नेपाल सनघय सँरचनामा िई सके पनछ सि ै
ननकायलाई िजेि ववननयोजन कम्तीमा रु ८००० देखख रु ९००० सम्म 
िररएको छ । उक्त रकम िाि क्रकर्ोर क्रकर्ोरी मतै्री स्वास््य 
ससं्थामा काययरत मदहला कमयचारी (नसय वा अ.न.मी.)ले नष्जकैका 
बिद्यालयका स्वास््य मर्क्षा मर्क्षकसँि समन्द्वय िरी कक्षा ६ र ७ 
मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई रजस्वला सरसिाई ब्यवस्थापन सम्िन्द्धी 
कक्षा सञ्चालन िनुय पने छ  । नसय वा अ.न.मी.ले कक्षा 
सञ्चालन िनयका लागि यातायात खचय वापत प्रनत बिद्यालय रु ५०० 
को ब्यवस्था िररएको छ । कक्षा सञ्चालन िनयको लागि रजस्वला 
सम्िन्द्धी जानकारी, रजस्वला चक्र सम्िन्द्धी जानकारी, रजस्वला हँुदा 
देखखन सक्ने समस्याहरु र त्यसका समाधानहरु, स्वास््य ससं्थामा 
उपलब्ध हुने सेवाहरु, स्वास््यकमी तथा स्वास््य ससं्था, बिद्यालय र 
बिद्याथीहरु (छात्र छात्राहरु) को भमूमका, रजस्वला हँुदा प्रयोि िररने 
सामग्री जस्त ै स्थानीय कपडाको प्याड, प्याडको सरसिाईसम्िन्द्धी 
जानकारी, व्यष्क्तित सरसिाई तथा केही स्वास््य समस्या परेमा 
िररने प्रेषर् सम्िन्द्धी जानकारी, रजस्वला हँुदा प्रयोि िरीने प्याडको 
बिसजयन आदी वारेमा ववषय िस्त ु तयार िरर ववद्याथीहरुलाई 
जानकारी िराउन ुपने छ । मदहनावरी सम्िगध समदुायमा प्रचमलत 
क्रकर्ोरीहरुको स्वास््यमा प्रनतकुल असर पने ववषयमा पनन जानकारी 
िराउने 

 

नोििः स्वास््य ससं्थामा भएका सामग्रीहरु जस्त ै८ विाको सेि भएको 



 

 

101 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

क्रकर्ोर क्रकर्ोरी ष्जज्ञासा पषु्स्तका, क्रकर्ोर क्रकर्ोरी क्रिमलप चािय 
बिद्यालयको पसु्तकालयमा राखी बिद्याथीहरुलाई पालपैालो 
अध्ययनको लागि बितरर् िने ब्यवस्था िने । 

अमभलेख प्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने । 

६.४ पररवार ननयोजन कायइक्रम 

६.४.१ DMT को माध्यमवाट पररवार ननयोजन सेवा सदु्दृदढकरण DMT, MEC Wheel, Job Aid 

छपाई समेत 

उद्देश्य  
 पररवार ननयोजनको क्षेत्रमा भएको नयाँ ज्ञान, मसप तथा 

प्रक्रक्रयाहरुलाई स्वास््यकमी तथा सेवाग्राही समक्ष परुय्ाउने। 
 कोि काउष्न्द्सल तामलम मलएका स्वास््यकमीलाई पनुायताजिी िने 

र नया ँस्वास््यकमीलाई अमभमखुखकरर् िने। 

लक्षक्षत समहू  ष्जल्लामभत्रका सरकारी अस्पताल, ष्जल्ला स्वास््य कायायलय, 
प्राथममक स्वास््य केन्द्र, स्वास््य चौकीमा काययरत 
स्वास््यकमीहरु 

सेवा ददने /काययक्रम 

सञ्चालन िने तह 
 सव ैपामलकाहरु 

काययक्रम सञ्चालन अिधी  २ददनको 

काययक्रम सचंालन बिगध र 
िजेि  

यस काययक्रमको लागि डड एि आई डी/िेलायत सरकारको वजेि वाि 
व्यवस्था िररएको छ।ष्जल्लामा िररएको वजिेको व्यवस्थालाई हेदाय दईु 
क्रकमसमको व्यवस्थापन छ l 

(क) पदहलो िरण: 
सम्परु्य ष्जल्ला समेट्न ेिरी काययक्रम तथा वजेि ववननयोजन 
िररएको छ यस समहूमा परेका ष्जल्लाहरुल ेष्जल्लाका प.नन. 
सेवामा सहभािी हुने सम्परू्य कमयचारी र मदहला स्वास््य 
स्वमसेववकाहरुलाई समेत समेट्नेछ। 
(ख) दोस्रो िरणाः 
यसमा ित वषय काययक्रमको लागि रकम ववननयोजन िररएका 
ष्जल्लाहरुको लागि िलोअप तथा अमभमखुखकरर्को लागि रकम 
ववननयोजन िररको छ।प्रत्येक स्वास््य सस्थावाि प.नन. सेवा ददने 
२ जना सेवा प्रदायक स्वास््यकमीलाई अमभमखुखकरर्मा समावेर् 
िनुय पनेछ।िलोअपका लागि बिननयोष्जत िजेि नया ँतथा छुिेका 
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सेवा प्रदायक स्वास््यकमीलाई अमभमखुखकरर् िनय, अपिु सामाग्री 
छपाई िने, र DMT Tool / EC/MEC Wheel को प्रयोिको 
प्रभावकारीताको अनिुमन िनयको लागि खचय िनय सक्रकनेछ। 

(क) पदहलोिरण: 

प्रमर्क्षकहरु :यो काययक्रम सचंालनका लागि ५ जना प्रमर्क्षक 
पररचालन िनय सक्रकन्द्छ।प्रमर्क्षकको रुपमा, मि्ःत्तामलम मलएका 
मध्येवाि तामलम अगधक्रक्रत र क्षेत्रीय िोकल पसयन र ष्जल्ला 
जन/स्वास््य कायायलय प्रमखु / ि.ज.स्वा.प्र. / अगधक्रक्रत वा अन्द्य 
तामलम प्राप्त व्यष्क्तहरु हुनेछन।् 

सहभािीहरुिः– ष्जल्ला/जन स्वास््य कायायलयका सपुरभाईजरहरु, 
ष्जल्ला मभत्रका सरकारी अस्पताल, प्राथममक स्वास््य केन्द्र तथा 
स्वास््य चौकीका प्रमखुहरु, स्िािनसय, हे.अ., मस.अ.हे.ि. मध्ये 
प्रनत समहू २०–३० जना सम्म रहनेछ। 

ख) स्वास््यकमीहरुको लागि अमभमखुखकरर्: 
प्रमर्क्षकिः– यो काययक्रम सचंालन िनयका लागि ४ जना 
प्रमर्क्षक पररचालन िनय सक्रकनेछ।प्रमर्क्षकको रुपमा ष्जल्ला 
स्वास््य प्रमखु, ष्जल्ला जनस्वास््य प्रमखु, पररवारननयोजन 
सपुरभाईजर, पष्ब्लक हेल्थ नसय रहनेछन। 
सहभािीिः– ष्जल्ला जनस्वास््य कायायलयका सपुरभाईजरहरु, 
ष्जल्ला मभत्रका सरकारी अस्पताल, प्राथममक स्वास््य केन्द्र 
तथा स्वास््य चौकीहरुमा काययरत स्वास््यकमीहरु (िाँकी 
स्िािनसय, अ.न.मम., अ.हे.ि.) जसल ेप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा 
पररवार ननयोजन सेवा प्रदान िदै आएका छन।्सहभािीहरु 
छनौि िदाय सम्भि भए सम्म सम्परू्य स्वास््यससं्थाहरुको 
सहभािीता सनुनश्चत िनुयपदयछ।वजेिको वाँडिाड िदाय सव ै
सहभािीलाई नपगु्ने अवस्था आयो भने सेवा प्रदायकलाई 
प्राथममकता ददनपुनेछ। 

अनिुमन तथा सपुररवेक्षर्  अनिुमन तथा सपुररवेक्षर् एक्रककृत रुपमा िनुयपनेछ। 
अमभलेख तथा प्रनतवेदन काययक्रम सचंालन भएकाष्जल्लाहरुल ेननयममत प्रिनत HMIS 

मािय त न ैपठाउन ुपनेछ तर ष्जल्ला तहमा ती सस्थाको 
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अमभलेख भने देखखने िरर राख्नु पदयछ।अनसुगुच २ मा क्षेत्र तथा 
केन्द्रमा प्रिनत पठाउन ुपनेछ। 

ष्जल्ला: 

प्रनतिेदन पेर् िरेको ममनत: 

क
.स

. 

क्रक्रयाकलाप  सहभािी सखं्या  सचंालान 
ममनत  

१ ष्जल्ला स्तरीय प्रमर्क्षक 
प्रमसक्षर्  

  

२ स्वास््यकमीहरुको 
अमभमखुीकरर् 

  

    

खचयको वववरर् : 

ववननयोष्जत रकम: 

जम्मा खचय रकम: 

लेखा प्रमखु:  िोकल पसयन: कायायलय प्रमखु: 

६.४.२ DM Tool/EC/MEC मािइ त पररवार ननयोजन सेवा सदुरदढकरण, Follow-up (DM Tool / 

MEC Wheel, Job Aid छपाई समेत) परुानो जजल्लामा ननरन्त्तरता 

उद्देश्य  
 ित आ.व. हरुमा DM Tool काययक्रम सचंालन भईसकेका 

ष्जल्लाहरमा कुन ैस्वास््य ससं्थामा काययक्रम िनय छुिेको वा िनय 
िाँकी भए काययक्रम सचंालन िने र ित वषयहरुमा काययक्रम 
सचंालन िदाय औलं्याएका कामहरु िनय यो काययक्रमको व्यवस्था 
िररएको हो। 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

 सव ैपामलकाहरु 

िजेि िाँडिाँड  काययक्रमको लागि डड .एि.आई.डी /िेलायत सरकारको श्रोतवाि ४५ 
ष्जल्लाहरुको लागि िजेिको व्यवस्था िररएको छ । 
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अमभलेखन/प्रनतवेदन  काययक्रम सचंालन भएका ष्जल्लाहरुले ननयममत प्रिनत hmis 

मािय त न ैपठाउनपुने छ तर ष्जल्ला तहमा ती सस्थाको अमभलखे 
भने देखखने िरर राख्नुपदयछ र क्षेत्र तथा केन्द्रमा पनन प्रिनत 
पठाउनपुनेछ। 
 

DM Tool Follow-up   माध्यमिाट.नन. प सेवा सदुरगधकरण 

कायइक्रमको प्रनतिेदन िारम  

ष्जल्ला:  

प्रनतिेदन पेर् िरेको ममनत: 

क
.स

. 

क्रक्रयाकलाप  क्रक्रयाकलापको 
नाम 

सचंालन 
ममनत  

१. स्वास््यकमीहरुको 
अमभमखुीकरर्  

  

२ . ित वषयको काययक्रमवाि 
औलं्याइएका क्रक्रयाकलाप 

  

    

खचयको वववरर् : 

ववननयोष्जत रकम: 

जम्मा खचय रकम: 

लेखा प्रमखु:    िोकल पसयन :  
  कायायलय प्रमखु : 

 

६.४.३ िेपांि समदुायमा पररवार ननयोजन कायइक्रम तथा सेवा 

उद्देश्य   चेपाङ समदुायमा पररवार ननयोजन काययक्रम सम्िष्न्द्ध जन चेतना 
अमभवदृ्धी िरी पररवार ननयोजन सेवाको प्रयोि िढाउने । 

काययक्रम सञ्चालन 
िने ननकाय 

पदहलो िरण: सचंालन बिगध  :काययक्रम सचंालन सम्िष्न्द्ध जानकारी िराउन 

को लागि ष्जल्लाका सेवा पदाययक तथा  सपुरभाईजरहरूलाई काययक्रमको 



 

 

105 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

जानकारी िराउने । यसको लागि १ ददने छलिल काययक्रम िने । 

दोश्रो िरण: प.नन.  सपुरभाईजर/अगधकृत   ,ष्जल्लाका सपुर भाईजर तथा 

सेवा प्रदायक समेत ववर्षे िरी  चेपाङ समदुाय िस्ने ठाउंमा िई चेपाङ 

समदुायसिं पररवार ननयोजन सेवा तथा यसका िाईदा र असरका बिषयमा 
समेत स्पटि हुने िरी अन्द्तरक्रक्रया िने ।  

यो काययक्रम सचंालन पछी चेपाङ समदुायमा पररवार ननयोजन सेवा काययक्रम 
सम्िष्न्द्ध जन चेतना अमभवदृ्धी भई पररवार ननयोजन सेवाको प्रयोि िढने 
छ । काययक्रम सम्पन्द्न भएपछी ननम्न िमय अनसुार प्रनतवेदन अननवायय 
रुपले पररवार स्वास््य महार्ालाई िझुाउनपुनेछ। 

प्रनतिेदन िमइ: 

ष्जल्ला: 

प्रनतिेदन िरेको ममनत:  

क .स.  क्रक्रयाकलाप सहभािी सखं्या  सचंालन ममनत 

१. ष्जल्लास्तरीय   

२ स्वास््य कमीहरुको 
अमभमखुखकरर् 

  

३ िा. वव. स. स्तर   

४ म.स्वा.स्व.सेबिकास्तरीय   

खचयको बििरर्िः 

बिननयोष्जत रकमिः 

जम्मा खचय रकमिः 

 

लेखाप्रमखुिः    िोकलपसयन:   

           कायायलय प्रमखु 

अमभलेखन/प्रनतवेदन स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्ज.स्वा.का. मा प्रनतवेदन िने। 
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६.४.४ लामो अवगधको जन्त्मान्त्तरको लागि सेटलार्ट सेवा 

उद्देश्य  
 ग्रामीर् तथा वपछडडएको समदुायमा लामो अवगधको जन्द्मान्द्तर 

चाहने सेवाग्राहीहरुलाई सेवाको पहँुच िढाई पररवार ननयोजन सेवाको 
unmet need घिाउने। 

 सम्िष्न्द्धत ससं्थाको स्वास््यकमीको क्षमता अमभवदृ्गध िने। 

लक्षक्षत समहू 
 दिुयम र वपछडडएका पररवार ननयोजनको सेवा नपिेुको र सेवाको 

माि िढी भएको समदुायहरू 

काययक्रम सचालन तथा 
िजेि 

 यो काययक्रमको लागि DFID श्रोतवाि ७५ ष्जल्लाको ३०६ 
िाँउपामलकामा िजेिको व्यवस्था िररएको छ । 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया क) स्यािेलाइि ष्क्लननक सञ्चालन िने स्थानको छनौििः 

 स्यािेलाइि ष्क्लननक सरकारी स्वास््य ससं्थाहरुमा सञ्चालन 
िनुयपदयछ, जस्तिैः प्राथममक स्वास््य केन्द्र, हेल्थपोटि 

 स्यािेलाइि ष्क्लननक सञ्चालन िने स्थानको लेखाजोखा िरेर 
मात्र चलाउनपुने हुन्द्छ जस्तिैः 

o आइ.य.ुमस.डी. र इम्प्लाण्ि सेवाको माि िढी भएको 
तर सेवाको उपलब्धता नभएको 

o ग्रामीर्क्षते्र, वपछडडएको समदुाय, सेवाको सञ्चालन िनय 
इच्छुक स्वास््य कायय कतायहरुभएको स्थानमा ग्राहयता 
ददने 

 मागथ उल्लेखखत िुँदाहरुको आधारमा ससं्थावाि स्यािेलाइि 
ष्क्लननक सञ्चालन िने स्थानहरुको छनौि िनुय पदयछ।यसका 
लागि स्वास््य ससं्था प्रमखु एव ंसमदुायका सरोकारवालाहरु र 
मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरु सिं अन्द्तरक्रक्रया एव ंछलिल 
िरेर तय िनुय राम्रो हुन्द्छ। 

 स्यािेलाइि ष्क्लननक सञ्चालन िने स्वास््य ससं्था छनौि 
िदाय ननम्न कुराहरु समेतको उपलब्धतालाई सनुनष्श्चत िररएको 
हुन ु पदयछ।आवश्यक भएमा ष्क्लननक सञ्चालन िनुय अिाडड 
व्यवस्थापक वा सेवा प्रदायकले ष्क्लननक सञ्चालन िने 
स्थानमा सेवा ववस्तार िनयको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको 
लागि भ्रमर् िनुय पदयछ। 

o सकं्रमर् रोकथामिः सकं्रमर् रोकथामको व्यवस्था जस्तो 
हात धुने सवुवधा, िोहर ब्यिस्थापन, सकं्रमर् रोकथाम 
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, पयायप्त मात्रामा प्रकार्को व्यवस्था आदद भएको हुन ु
पदयछ। 

o िोप्यता कायमिः उक्त स्थानमा सेवाग्राहीलाई परामर्य, 
जाँच र सेवा दददा कसलै ेनदेख्न ेस्थानको व्यवस्था हुन ु
पदयछ। 

o िननयचर र औजार उपकरर्िः िरु्स्तर सेवा प्रदान िनय 
िननयचर, उपकरर् तथा औजारहरुको व्यवस्था हुन ु
पदयछ। 

 सञ्चालन िने मम नत र सखं्या तोक्नेिः स्यािेलाइि ष्क्लननक 
सञ्चालन िने ससं्था छनौि िरर सकेपनछ उक्त स्थानमा कुन 
मदहनाको कुन ददनमा ष्क्लननक सञ्चालन िने हो सोको ममनत 
तोक्न ुपदयछ।कुन ैस्थानमा वषयको ४ पिक सेवा सञ्चालन िने 
लक्ष्य भएमा ननष्श्चत समयावगधको अन्द्तरालमा (जस्तिैः३ 
मदहनाको १ पिक) ष्क्लननक सञ्चालन िनुय पदयछ।तोक्रकएको 
स्थानमा कम्तीमा ३ विा ष्क्लननक सचंालन िन ैपछय। 

 सेवाप्रदायकको छनौि एव ं पररचालनिः स्यािेलाइि ष्क्लननक 
व्यवस्थापन िनय सेवा प्रदायक एव ं कायायलय सहायक 
कमयचारीहरुको उपलब्धता हुनपुदयछ।आइ.यू.मस.डड. तथा 
इम्पलाण्ि सेवा ददनको लागि स्यािेलाइि ष्क्लननक सञ्चालन 
िररने ससं्थाको सिभैन्द्दा नष्जकैको स्वास््य ससं्थािाि तामलम 
प्राप्त स्वास््यकाययकतायको व्यवस्था िनुय पदयछ।तर सामानहरु 
तयार िने, परामर्य ददन,े दताय िने आदद कामको लागि 
सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थामा न ै काययरत कमयचारीहरुलाई 
पररचालन िनुयपदयछ।अन्द्यथा उपलब्ध िजेि अपिु हुन सक्छ। 

 अगग्रम जानकारी िराउनपुनेिः कुन स्थानमा कदहले कदहले सेवा 
सञ्चालन हँुदैछ भन्द्ने कुराको जानकारी ववमभन्द्न माध्यमहरुिाि 
समदुायका व्यष्क्तहरु र वररपररका स्वास््यससं्थाहरुलाई 
जानकारी िराउन ु पदयछ।जस्तिैः मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववकाहरुको ननयममत िठैकमा छलिल िने, स्वास््य 
ससं्था एव ंसमदुायका अन्द्य स्थानहरुमा पोटिर, ब्यानर राख्न,े 
स्थानीय एि.एम., रेडडयोिाि प्रचार प्रसार िने, आमा समहूमा 
छलिल िने। 

 स्यािलाइि ष्क्लननक सञ्चालन िनुय अिाडड उक्त ससं्थाको 
सि ै कमयचारीहरुसँि यसको उद्देश्य वारे छलिल िनुय 
पदयछ।यसरी छलिल िदाय िरु्स्तरीय सेवा, परामर्य, सकं्रमर् 
रोकथाम, आइ.य.ूमस.डड. तथा इम्प्लाण्ि सम्िष्न्द्ध प्राववगधक 
पक्षहरु, सेवा प्रदान िनयको लागि आवश्यक पने औजार, 
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उपकरर्, िननयचरहरुको व्यवस्था, उपयकु्त ग्राहकको छनौि 
आदद ववषयहरुमा जानकारी िराउन ुपदयछ। 

 सम्भाववत ग्राहकहरुलाई सवेा उपलब्ध हुने ममनत र समयको 
िारेमा अगग्रम जानकारी िराउने प्रिन्द्धन ममलाइ ष्क्लननक 
सञ्चालन िरेमा सेवाग्राही नआउने सम्भावना भएकोल े यस 
सम्िन्द्धी जानकारी ववमभन्द्न तररकाहरु अपनाएर 
िनुयपदयछ।यसका लागि यसमा िजेि ववननयोजन भने िररएको 
छैन, ससं्थामा प्राप्त स्रोतिाि यो कायय िनुय पदयछ। 

 साधन तथा आवश्यक औजार उपकरर्को व्यवस्थािः स्यािेलाइि 
ष्क्लननक सञ्चालन िनयको लागि आवश्यक पने साधन, औजार 
तथा उपकरर्हरु नष्जकको स्वास््य ससं्थावाि व्यवस्था िनुय 
उगचत हन्द्छ। 

 यो कायय सचंालन िदाय मदहला स्वास््य स्वयमसेबिकाको 
सहभािीता िढाई सेवाग्राही सम्म सचुना पगुि िढी भन्द्दा िढी 
सेवाग्राहीको पहँुच पिुोस भन्द्ने कुरालाई मध्य नजर िनुय 
पदछय।यस र्ीषयक अन्र्तितको रकमिाि म.स्वा.स्व.सेबिकाल े
परामर्य िरेको र सेवा मलन इच्छुक मदहलाहरुलाई Satellite 

Clinic मा कम्तीमा १ जना ग्राहक ल्याई सेवा मलन लिाएमा 
म.स्वा.स्व.सेबिकालाई यातायात खचय िापत रु. ४००।– को 
ब्यिस्था िररएको छ। 

 

िजेि िाँडिाँड  आ.व. २०७४/७५मा यो काययक्रम सचंालनको लागि क्रमर् रकम 
ब्यिस्था िररएको छ।िजेि खचय िदाय वजेि र श्रोत एक्रकन िरी 
ननम्नानसुार प्रनत साइि/ प्रनत पिकका दरल ेिाँडिाँड िरी प्रचमलत 
आगथयक ऐन ननयम अनरुुप खचय िनुय पदयछ। 

वववरर् जना प
ि
क 

दद
न 

म.स्वा.स्व.सेबिका यातायात खचय   

  
९  १ 

सेवा प्रदायक*    १ १ ३ 

सहयोिीसेवा प्रदायक*    १ १ ३ 

खाजा ( Satellite clinic ) सञ्चालन भएको ददनमा 
सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाका कमयचारीहरु समेत 
को लागि प्रनत पिकको लागि 

रु. १०००।– 
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इन्द्धन (ग्याँस, मट्दितले) आदद (१ पिकको 
लागि मात्र)  

रु.२०००।– 

 

*दैननक भ्रमर् भत्ता नेपाल सरकारको ननयमानुसार 

रटिव्य १० जना वा सो भन्द्दा मागथ प्रस्ताववत केस भएमा सेवा प्रदायक 
२ जना सम्म हुनेछन भने ददनको हकमा दरुी हेरी ३ देखी ५ददन सम्म 
िनय सक्रकनेछ।दिुयम र सिुम दरुी हेरी ददन कायम िनुय पदयछ।स्याि 
लाईि ष्क्लननक सेवा सचंालन हुने स्थानमा SBA तामलम मलएको वा 
Implant तामलम मलएको छ भने अन्द्य ससं्थावाि जाने कमयचारी 
मेन्द्िरको रुपमा रदह सम्वष्न्द्धत कमयचारीलाई न ैसेवा प्रदायको रुपमा 
प्रयोि िरी स्वतन्द्त्र रुपमा सेवा ददन सक्न ेवनाउन ुपदयछ।अको वषय देखख 
उक्त सस्थाको व्यष्क्तले ननयममत सेवा ददन थाल्यो भने उक्त 
स्यािलाईि ष्क्लननक अन्द्यत्र पहुच नपिेुको ठाउँमा लजैान सक्रकन्द्छ। 

साधन तथा औजार उपकरर्को ब्यवस्थािः 

आई.य.ुमस.डी ,ईमप्लान्द्ि ईन्द्ससयन तथा ररमभुल क्रकि सेि मर्षयक 
तथा वथीङ सेन्द्िरहरुका लािी स्वास््य उपकरर् खररद (IUCD, 

Implant,Removal सेिसमेतको लागि िजिेको व्यवस्था िररएको छ ।  
साधनहरुको हकमा आपनुतय व्यवस्था महार्खावाि ननयममत आपनुतय 
प्रकृया अनसुार केष्न्द्रय तथा क्षेबत्रय मेडडकल स्िोर वाि  हुने छ ।   

यस काययक्रमको लागि UNFPA िाि पनन १४ ष्जल्लाहरु क्रमर्िः 
सनुसरी, उदयपरु, सलायही, रौतहि, मसन्द्धुली, कवपलवस्त,ु अघायखाँची, 
प्यठूान, रुकुम, रोल्पा, िझािं, अछाम, िाजुरा, ितैडीको लागि UNFPA 
ले ष्जल्ला बिकास सममनतकोिाि िजिे व्यवस्था िरेको छ।िजेि 
ननकार्ाको लागि ष्जल्ला/ जन स्वास््य कायायलयल ेUNFPA को 
ष्जल्ला ष्स्थत ष्जल्ला अगधक्रक्रत र ष्जल्ला ववकास सममनत सिं 
समन्द्वय िरी काययक्रम सचंालन िनुय पनेछ साथै काययक्रमको खचय 
सयंकु्त रुपमा िनाएको work plan मा आधारीत भएर िनुयपने छ। 
UNFPA िाि प्राप्त रकमको खचयको वववरर् हरेक तीन मदहनामा 
प्रनतिेदन सदहत पररवार स्वास््य महार्ाखा, UNFPA ष्ज.बि.स. लाई 
िझुाउन ुपनेछ। 
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अमभलेखन/प्रनतवेदन स्यािेलाइि ष्क्लननक मािय त उपलब्ध िराइएका सेवाहरुको अमभलखे 
उक्त स्वास््य ससं्थाको िेस मसिर रष्जस्िरमा दताय िरी राख्नु पदयछ 
र अमभलेखहरुलाई प्रनतवेदनमा सलंग्न िररन ुपदयछ।स्यािलाईि 
ष्क्लननक सचंालनको ररपोिय िारम अनसुचूी१ अनसुार भरी सम्वष्न्द्धत 
ससं्था र ष्जल्लामा छुट्िै अमभलेखको रुपमा राखी प्रिनत प्रनतवेदन 
तोक्रकएको िमेिमा न ैभरी ननयममत क्षते्र वा केन्द्रमा पठाउन ुपनेछ। 

स्याटेलार्ट जक्लननक सञ्िालनको प्रनतिेदन िाराम 

ष्जल्ला: 

प्रनतिेदन पेर् िरेको ममनत:  

क्र.सं
. 

स्यािेलाइि ष्क्लननक सञ्चालन भएको 
ससं्था र स्थान 

सञ्चालन  
पिक 

सेवाको बििरर् 

IUCD Implant 

     

     

खचयको बििरर्िः 

बिननयोष्जत रकमिः 

जम्मा खचय रकमिः 

 

लेखा प्रमखु :  िोकल पसयन :  कायायलय प्रमखु : 

अनिुमन तथा सपेुररिेक्षर् 

 

 ष्जल्ला स्वास््य प्रमखु, जन स्वास््य अगधक्रक्रत र सम्िष्न्द्धत 
िोकल पसयनिाि िनुय पनेछ 

 

६.४.५ वन्त्ध्याकरण घमु्ती मशववर अिाव ैम.स्वा.से. सँि छलिल 

उद्देश्य  मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाले वन्द्ध्याकरर् िनय चाहने समदुायका 
सेवाग्रदह पदहचान िरी उनीहरुलाई िन्द्ध्याकरर् घमु्ती मर्ववरवारे 
जानकारी िराई सेवा वन्द्ध्याकरर् िनय चाहाने समदुायका सेवाग्राही 
सेवा प्राप्त िनेछन।् 

काययक्रम सञ्चालन अवधी  १ ददनको 
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काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया प्रमशक्षक: यो काययक्रम सचंालनका लागि ३ जना प्रमर्क्षक पररचालन 
िनय सक्रकन्द्छ।प्रमर्क्षकको रुपमा ष्ज/ जनस्वास््य प्रमखु , पररवार 
ननयोजन सपुरभाईजर, पष्ब्लक हेल्थ नसय/ सपुरभाईजर स्वास््य ससं्था 
प्रमखुहरु रहन सक्नेछन।् 

सहभािी: िन्द्ध्याकरर् मर्बिर सचंालन हुने िा. बि. स. काम. स्वा. 
स्व. सेबिकाहरु तथा Catc tent ctea  मध्ये अन्द्य िा. वव. स. का 
स्वयसंेववकाहरु र स्वास््यकमी । 

समहूाः यो काययक्रम प्राप्त िजेिको पररगधमा रही आवश्यकतानसुार 
घमु्ती मर्ववर सचंालन हुने स्थान मध्येमा सचंालन िनय सक्रकनेछ। 

कक्रयाकलाप : 

एकददनको क्रक्रयाकलाप सचंालनको काययतामलका तयार िरी काययक्रम 
सचंालन िनुय पदयछ।काययक्रम समाप्त भएपनछ सोको प्रनतिेदन क्षते्रीय 
स्वास््य ननदेर्नालयमा र पररवार स्वास््य महार्ाखामा पठाउन ु
पनेछ। 

यस काययक्रमको नेपाल सरकारको श्रोतमा एकमटुठ रकम बिननयोजन 
िररएको छ।यो रकम ननम्नानसुार िाँडिाँड िरी ष्जल्ला स्तरिािै 
ष्स्वक्रक्रनत िराई काययक्रम सचंालन िनय सक्रकनेछ। 

िजेि िाँडिाँड 
 

क्र.स.ं बििरर् जना  

१ म.स्वा.स्व.सेबिका यातायात खचय रु 
४००। 

२ प्रमर्क्षक   ३ 

३ कायायलय सहयोिी   १ 

अमभलेखन/प्रनतवेदन  काययक्रम सचंालन िरेपनछ प्रिनत प्रनतवेदन अमभलेखको राख्न ु
पनेछ।सचंालनको ररपोि सवष्न्द्धत सस्था र ष्जल्लामा छुट्िै 
अमभलेखको रुपमा राखख प्रिनत प्रनतवेदन क्षेत्र वा केन्द्रमा पठाउन ु
पनेछ। 

अनिुमन तथा सपेुररिेक्षर्  यस काययक्रमको अनिुमन तथा सपुररवेक्षर् िनयको लागि एक्रकक्रक्रत 
रुपमा केन्द्र तथा क्षते्रवाि िनुयपनेछ। 
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६.४.६ शहरी स्वास््य स  स्थामा पररवार ननयोजन सवेा ववस्तार तथा ननरन्त्तरता: शहरी स्वास््य 
ससं्थामा पररवार ननयोजन सेवा ववस्तार (१० जजल्ला ) 

उद्देश्य  
 र्हरी क्षेत्रमा िसोिास िने समदुाय जो सेवाको पहंुचदेखख िाढा ( 

र्हरी िररि जनता ) रहेका छन ् उनीहरुमा िरु्स्तरीय पररवार 
ननयोजन सेवाको पहंुच िढाउने। 

 र्हरी क्षेत्रमा िसोिास िने अन्द्य जनतामा पनन कम्तीमा ५ प्रकारको 
िरु्स्तरीय पररवार ननयोजन सेवाको उपलब्ध िराउने। 

लक्षक्षत समहू  उद्योि, कारखानामा काम िने मदहला, परुुष वा त्यस्ता सावयजननक 
वस्ती/ झुपडीहरु जहा प. नन. सेवाको पहुच पिेुको छैन। 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 
 र्हरी स्वास््य ष्क्लननक, बिमभन्द्न उद्योि, कलकारखाना र 

झुपडीपट्िी (Slut ctea) समदुायको िस्तषु्स्थनतको पदहचान िने। 
 काययक्रम सचंालनाथय २ ददने अमभमखुखकरर् काययक्रम िने। 
 ननम्न अनसुार सेवा सचुारु िनुय पनेछ। 

o ष्क्लननकल सेदिङ्ि भएका र्हरी स्वास््य केन्द्रहरुमा IUCD 
र Itplant सेवा सरुु र बिस्तार िने साथ ै आवश्यकता 
अनसुार स्वास््यकमीहरुलाई राष्टिय स्वास््य तामलम 
केन्द्रसिं समन्द्वय िरी IUCD र Itplant को तामलम ददने। 

o पररवार ननयोजन सेवामा IEC Matetial, FP Counseling Kit 

Box, Condot Box र कायय सहायक (Job cID) पषु्स्तका 
उपलब्ध तथा प्रयोि िराउने। 

o एसेसमेन्द्ि र म्यावपङ्ि िने: वाडय एसेसमेन्द्ि र म्यावपङ्िको 
आधारमा पदहचान भएका िस्तीहरुमा स्वास््यकमी िई 
एकददन ेअमभमखुीकरर् काययसचंालन िरी पररवार ननयोजन 
सेवा ददने र यसमा ननयमानसुार खचय िनय सक्रकनेछ। 

o निरपामलका अन्द्तियत रहेका सरकारी तथा िरैसरकारी 
ष्क्लननक, निरपामलका अन्द्तियतरहेका सि ै उद्योि 
कलकारखानाका स्वास््य हेने प्रनतननधीहरु सहभािी हुने िरी 
एकददनको अमभमखुीकरर् िनुय पनेछ। 

o पररवार ननयोजन परामसय क्रकि (FP Counseliing Kit Box) 
उपलब्ध िराउन रु. ६ हजारसम्म खचय िनय सक्रकनेछ। 

o निरपामलकाको पररवार ननयोजन आवश्यकता पदहचान िनय 
वाडय एमससमेन्द्ि र म्यावपङ िने।यस एसेसमेन्द्ि र 
म्यावपङ्िको प्रनतवेदन वनाई अमभलखेको रुपमा राख्न ुपनेछ 
ताक्रक आिामी वषयको काययक्रम सचंालन िनय मद्घत होस।् 
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o उद्योि वा कारखानामा वा त्यस्ता सावयजननक स्थानमा 
कन्द्डम वक्स राख्न ेिरर एउिा कन्द्डम वक्सको लागि रु.१५०० 
सम्म खचय िनय सक्रकनेछ।आवश्यक कन्द्डमको आपनुतय 
सवंष्न्द्धत ष्जल्ला तथा िरैसरकारी ससं्थावाि िराउने 

o वाडय एसेसमेन्द्ि र म्यावपङ्िको आधारमा पदहचान भएका 
उद्योि वा कारखानामा वा त्यस्ता सावयजननक वस्तीहरुमा 
िई स्वास््यकममयल ेपररवार ननयोजन सेवा त्रमैामसक रुपमा 
ददन ु पनेछ ती स्थानमा िई सेवा ददनको लागि प्रनत 
ष्क्लननक तथा केन्द्रको लागि प्रनतवषय िढीमा रु. ६,०००।– 
सम्म खचय िनय सक्रकनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन जक्लननक सञ्िालनको प्रनतिेदन िाराम 

ष्जल्ला: 

नपा:  

प्रनतिेदन िारम: 

क्र
.सं.  

ष्क्लननक सञ्चालन 
भएको ससं्था वा  
स्थान 

सञ्चालन 
पिक 

सेवाको बििरर् 

condom Oral 

pills 

DMPA IUCD Implant 

        

        

खचयको बििरर्िः 

बिननयोष्जत रकमिः 

जम्मा खचय रकमिः 

 

लेखा प्रमखु:    िोकल पसयन :   

  कायायलय प्रमखु :  

६.४.७ ससं्थाित पररवार ननयोजन सेवा केन्त्रहरुको सदुृिीकरण )क्षेर(  

उद्देश्य  
 पररवार ननयोजन िरु्स्तरीय सेवा १२ मदहना न ैStatic Service िाि 

प्रदान िने उद्देश्यल े आ.ि. २०४५/४६ िाि ससं्थाित पररवार 
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ननयोजन सेवा २१ ष्जल्लाहरुमा २४ सेवा केन्द्रहरुको स्थापना भई 
सेवा प्रदान भई रहेकोमा ववित केही वषय देखख सेवा सचंालनमा 
कमीकमजोरी देखखन आएकोले यस सेवा केन्द्रहरुको सर्ष्क्तकरर् 
िनयको लागि यो काययक्रमको ब्यवस्था िररएको छ। 

काययक्रम सञ्चालन अवधी  १ ददनको 
 

६.४.८ पररवार ननयोजन सेवाको सन्त्तरुट ग्राहक सिंको अन्र्तकक्रया एिम Follow-up (FP Satisfied 

Client Interaction And Follow-up) 

उद्देश्य   पररवार ननयोजन सेवािाि सतंटुि ग्राहकको सकारात्मक 
जीवनस्तरलाई उदाहरर् प्रस्ततु िदै लक्षक्षत िियमा पररवार 
ननयोजनको साधन प्रयोि सिंष्न्द्ध ब्यवहार पररवतयन िनय सहयोि 
िने। 

लक्षक्षत समहू 
 काययक्रम स्रोत ब्यष्क्तका रुपमा पररवार ननयोजनको सेवामलइ रहेका 

सन्द्तटुि ग्राहकहरु मध्येिाि १ वा २ जना स्थाननय रुपमा छनौि 
िने।यसरी छनौि िदाय कष्म्तमा ३ वषय देखख लिातार रुपल े
IUCD प्रयोि िरर रहेका ग्राहकलाई प्राथममकता ददन ुपनेछ। 

 सहजकतायको रुपमा स्थाननय स्वास््य ससं्थाको प्रमखुले भमुमका 
ननभाउने। 

 स्वस््य ससं्थाको प्रमखुले मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाको 
सहयोिमा काययक्रमका लक्षक्षत समहु सहभागिहरु तथा सन्द्तटुि 
ग्राहक छनौिको लागि आवश्यक समन्द्वय िरी ननजहरुको 
उपष्स्थनत तोक्रकएको स्थान, ममनत र समयमा सनुनष्स्चत हुने िरी 
व्यवस्था ममलाउने। 

 लष्क्ष्यत वियका सहभािी भन्द्नाल े सोही स्वास््य ससं्थाको 
catchment area मा पने ववमभन्द्न कारर्ल े वपछडडएका, सेवाको 
पहुचिाि िष्न्द्चत बिपन्द्न, मसमान्द्तक्रक्रत समदुायका प्रजनन उमेरका 
बिवादहत वा अवववादहत मदहला वा परुुषलाई जनाउछ। 

 लक्षक्षत सहभागिको सखं्या २० देखख २५ जना हुनपुनेछ। 

काययक्रम सञ्चालन अवधी  १ पिक 
काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

 सतंटुि ग्राहकको छनौि िने 
 मागथ उल्लेखखत समहुहरुसिं समन्द्वय िरर स्थान, ममनत, समय र 

काययक्रमको उद्धेश्यको िारेमा अगग्रम जानकारी िराउने, 
 काययक्रममा प्रश्ततु िने बिषयहरुमा सतंटुि ग्राहकको सलंग्नता 

सदहत आवश्यक तयारी िने, 
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 काययक्रम सचंालनको लािी बिषयिस्त,ु उद्धेश्य र समयको 
ब्यवस्थापनिारेमा सहजकतायल ेजानकारी िराउने 

 सतंटुि ग्राहक लेपररवार ननयोजनका साधन प्रयोि पश्चात ननजको 
ब्यष्क्तित तथा पाररवारीक जीवनमा पारेको सकारात्मक 
पररवतयनको प्रस्तनुतकरर् िने।यस क्रममा सहजकतायल े प्रभावकारी 
छलिल तथा मसकाईको लागि सचूना, मर्क्षा, सचंारसामाग्री 
(फ्लीपचािय, प. नन. साधन आदद) को प्रयोि िनुय पदयछ। 

 सहजकतायल े सहभािीहरुलाई प.नन. सेवा मलनको लािी उपयकु्त 
स्वास््य ससं्थामा प्रेषर् िने तथा घषु्म्त पररवार ननयोजन सेवा 
मर्ववरको िारेमा जानकारी िराउने 

 काययक्रम समापन िने 
 यसको लागि ननधायररत लक्ष तथा वजेिको पररगध मभत्र रदह 

काययक्रम सन्द्चालन िनुय पदयछ, 
 काययक्रमको िोिो, हाष्जरर सलंग्न िदै ररपोि तयार पारर मागथल्लो 

ननकायमा िझुाउने 
 सहभागिको िलोअप, मदहला स्वयसंेववकाल ेघरदैलो काययक्रम तथा 

मामसक आमा समहुको िठैकमा िनय पनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन कायइक्रम अमभलखे िाराम 

काययक्रम भएको स्थानिः  

िा.वव.स. र न.पा.:   वडा    

ममनतिः   

क्र.स. सहभािीको 
नाम  

मलिं उमेर 
  

जाती कैक्रियत 

      

      

      

 

सन्द्तटुि सेवाग्राहीको वववरर् 
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क्र.स. सन्द्तटुि 
ग्राहकको 
नामिः 

मलिं उमेर 
  

प्रयोि 
िरररहेको 
साधन 

कदहले 
देखखन 
प्रयोि 
िरररहेको 

कैक्रियत 

       

       

       

 

सहजकतायको नामिः 

मदहला स्वास््य स्वयम्सवेवकाको नामिः 

मदहला स्वास््य स्वयम्सवेवका काययरत वडा न.ं 

 

६.४.९ Roving ANM वाट Disadvantaged Community लाई प  .  नन. सेवा (Mushar, Dom, 

Chamar, Chepang आदद) 

उद्देश्य   लक्षक्षत समदुायमा पररवार ननयोजन सेवाको ज्ञान, सचुना र 
प्रयोि िढाउन यो काययक्रमल ेमदत पयुायउने 

 यस काययक्रमले पररवार ननयोजनको मात्र नभइ अरु काययक्रम 
जस्त ैसरुक्षक्षत माततृ्व, क्रकर्ोर क्रकर्ोरी आददको ज्ञान र सचुना 
पनन ददने 

 सकं्षक्षप्त रुपमा पररवार ननयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व, 
HTs/Pज्त्क्ए, क्रकर्ोर क्रकर्ोरी आदद सम्वष्न्द्ध सचुना र ज्ञान 
िढाउन े

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  यस काययक्रम लाि ुिररएका ष्जल्लाहरुले करारमा अनमम ननयनुत 
िरी सो काययक्रम सचंालन िनुय पनेछ।करारका अनममको पाररस्रममक 
नेपाल सरकारको ननयम िमोष्जम हुनु पनेछ।क्रिल्ड िएको ददनको 
भ्रमर् भता नेपाल सरकारल ेननधायरर् िरे िमोष्जम ब्यिस्था िररन ु
पनेछ।ष्जल्लाको लागि ववननयोजन िररएको िजेििाि मामसक 
पाररस्रममक र भ्रमर् भताको ब्यवस्था स्वयमले िनुय पनेछ। Roving 

ANM को लागि कुन समदुायमा कनत ददन क्रिल्ड हुने भन्द्ने कुरा 
ष्जल्ला र सम्वष्न्द्धत िाउपमलकाको स्वास््य सस्थाल ेननधायरर् िनुय 
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पनेछ। 
काम/कतयब्य 

 

 केदह कुरामागथ भमुमका र उदेश्यमा प्रकार् पाररएको छ।यसका साथ ै
मखु्य काम कतयब्य यस प्रकार छन।् Roving ANM को पररकल्पना 
लक्षक्षत समदुाय: मसुहर, डोम, चमार, मषु्स्लम, दमलतमा पररवार 
ननयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व समिष्न्द्ध सेवाको प्रयोि र ज्ञानमा कमी 
भएकोल ेिररएको हो। 

 रोमभङ ANM मािय त लक्षक्षत समदुायका मदहला र परुुषमा पररवार 
ननयोजन, सरुक्षक्षत माततृ्व समिष्न्द्ध सेवाको प्रयोि र ज्ञानमा 
अवविदृ्गध िनय सचेतनामलुक काययक्रम सचंालन िनपुने छ।एउिा 
समदुायमा कनत सेसन सचंालन िने भन्द्ने कुरा स्थाननय स्वास््य 
ससं्थासिं समन्द्वय िरी ननधायरर् िनुयपने छ। 

 

 रोमभङ ANM ले लक्षक्षत समदुायमा घरघरमा िई छोिो अवगधका 
पररवार ननयोजनका साधन (Condom, Pills, DMPA) को सेवा 
भ्याए सम्म प्रदान िने र लामो अवगधका स्थाई (VSC/ inilap) 
तथा अस्थाई (Implant and IUCD) िारे परामयर् ददने र उपयकु्त 
स्वास््य ससं्थामा प्रेषर् िने।नतन मदहने सईु (DMPA) घरमा िई 
ददने हो भने स्थाननय स्वास््य ससं्था सिं समन्द्वय िरी सकं्रमर् 
ननयन्द्त्रर्को सनुनष्श्चतता िरी सेवा प्रदान िनुयपछय। 

िजेि िाँडिाँड  डड एि आई डी स्रोतमा िजेि व्यवस्था िररएको यस काययक्रमको 
सचंालन पररवार स्वास््य महार्ाखाको समन्द्वयमा सचंालन िनुय 
पनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन  सोको अमभलखे र प्रनतवेदन उपयकु्त िारम भरी िनुय पनेछ। 
 

 

६.४.१० धेरै जन सखं्या भएका जजल्लामा पररवार ननयोजन सेवाको लागि पी पी पी कायइक्रम 
सिंालन 

उद्देश्य   सरकारी तथा ननष्ज क्षते्र दवुिैाि पररवार ननयोजन प्रयोिकतायको 
परू्य सेवा सिलै ेप्राप्त िनुय तथा सेवाको प्रनतिेधन पनन प्राप्तिनय 
सक्न ुहो । 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  नेपाल सरकारल ेलक्षक्षत िरर पाँचविा ष्जल्लामा ननष्ज अस्पताल 
तथा स्वास््य ससं्थािाि प्रनतननगधलाई िोलाएर पररवार ननयोजन 
काययक्रमको िारेमा बिस्ततृ जानकारी ददने। अस्पतालहरुमा हुने 
पररवार ननयोजनका सेवाहरुलाइ लक्षक्षत िरर कायययोजना तयारपने 
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र पररवार ननयोजन सम्िष्न्द्ध प्रर्ालीलाई व्यवष्स्थत िनुय यस 
काययक्रमको मखु्य उदेश्य हो।  

 यसमा ष्जल्ला जनस्वास्थ कायायलयल े प्रमखु भमूमका खेल्नेछ। 
ष्जल्लामा भयका सि ैननष्ज अस्पताल तथा स्वास््य ससं्थाहरुको 
सममनत िठनिरर उक्त सममनतको ननयममत रुपमा भिेघाि िने र 
मामर्क प्रनतिेदन तयार िरर जनस्वास्थमा िझुाउने। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन  यस र्ीषयकमा ववननयोजन िरेको रकमवाि िररएको खचयको 
वववरर् तथा भएको प्रितीको प्रनतवेदन पररवार स्वास््य 
महार्ाखामा पठाउन ुपनेछ। 

 

६.४.११ VP मािइ त पररवार ननयोजनको Onsite Coaching 

उद्देश्य   लक्षक्षत समदुाएमा लामो अवगधका पररवार ननयोजनका अस्थाई 
साधन (Implant र  (IUCDको प्रयोि िढाउन र स्वास््य 
ससं्थाका Implant र  IUCD मा तामलम प्राप्त स्वास््यकममयको 
मसप िढाउन यस काययक्रमल ेमदत पयुायउने उदेश्यमलइएको छ। 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  यस काययक्रम लाि ुिररएका ष्जल्लाहरुल ेकरारमा अनमी रस्िाि 
नसय ननयनुत िरी सो काययक्रम सचंालन िनुय पनेछ।करारका अनमी 
र स्िाि नसयको पाररस्रममक नेपाल सरकारको ननयम िमोष्जम हुन ु
पनेछ।क्रिल्ड िएको ददनको भ्रमर् भत्ता नेपाल सरकारल े ननधायरर् 
िरे िमोष्जम ब्यिस्था िररन ु पनेछ।ष्जल्लाको लागि ववननयोजन 
िररएको िजेििाि मामसक पाररस्रममक र भ्रमर्भत्ताको ब्यवस्था 
ष्जल्ला स्वयमले िनुय पनेछ।ष्जल्लालाई तीन भािमा ववभाजन िरी 
कष्म्तमा तीन जना करारमा ननयकु्त िरीएका अनमी वा 
स्िािनसयलाई उक्त समहूमा सेवा सचंालनको लागि पठाउन ु
पदयछ।कुन ै एउिा स्वास््य सस्थालाई केन्द्रिनाई मभष्जदिङ्ि 
प्रोभाईडरको पररचालन िनुय पनेछ। 

काम/कतयब्य  मभष्जदिङ्ि प्रोभाईडरको मखु्य काम लामो अवगधका पररवार 
ननयोजनका अस्थाई साधन Implant र IUCD   तामलम प्राप्त 
स्वास््यकममय नभएका स्वास््य सस्थामा िई आिैल ेसेवा प्रदान 
िने।एक पिक उक्त स्वास््य सस्थािाि सेवा प्रदान िरे पनछ पनु 
सेही सस्थामा उक्त सेवा आवश्यक भएमा त्याहा ँिई पनु सेवा 
प्रदान िनुय पनेछ। Implant र IUCD तामलम प्राप्त SBA समेत तर 
हाल उक्त सेवा प्रदान निरी रहेका स्वास््यकमीहरुलाई Onsite 

Coaching and Mentoring िने र उक्त स्वास््यसस्थािाि लामो 
अिगधको पररवार ननयोजन सेवा सचुारु भएको सनुनष्श्चत 
िने।मभष्जदििं प्रोभाईडरले आफ्नो समहू अन्द्तियतका 
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स्वास््यससं्थामा कष्म्तमा एक ददन देखी िढीमा दईु ददन सम्म 
िसी लामो अिगधको पररवार ननयोजन सेवा प्रदान िनय अथवा 
Onsite Coaching िनुय पनेछ। 

 मभष्जदििं प्रोभाईडरले सम्िष्न्द्धत ष्जल्लाको पररवार ननयोजन 
सपुरभाईजर/ अगधकृतसिं समन्द्वय िरी आफ्नो मामसक भ्रमर् 
योजना तयार िनुयपनेछ र यथासम्भव भए सयोजनामा आधाररत 
भएर कायय सम्पादन िनुय पनेछ।िरु्स्तरीय सेवा प्रदान िने 
मभष्जदििं प्रोभाईडरको ष्जम्मेवारी हुनेछ।सोको लािी मभष्जदििं 
प्रोभाईडरले IP Maintain िनय Insertion And Removal Set ननमयमल 
कृत भएको सनुनश्चत िनुय पनेछ। 

 

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य सस्थामा जान ुअिाडी मभष्जदििं प्रोभाईडरले 
सोको सचुना सो स्वास््य सस्थाका कमयचारीहरुलाई ददन ु पनेछ 
जसल े िदाय सो सस्था लामो अिगधको पररवार ननयोजन सेवा 
प्रदान िनय तयारी अवस्थामा रहन्द्छ र समदुायमा समेत मदहला 
स्वास््य स्वयमसेववका मािय त सचुना प्रवाहा िनय मद्दत पगु्नेछ। 

िजेि िाँडिाँड 
Implant र IUCD सेवा प्रदानमा सलंग्न हुने कमयचारीहरुलाई सहयोि 
खचय (Support Cost) िनय िजेिमा रकम ब्यवस्था िररएको छ। 

आर्. य.ू सी. डि, र्म्प्लान्त्ट सेवा प्रदायक सहयोि खिइ (Support 

Cost) 

३ .र्म्प्लान्त्ट ४ .आर् .य ू.सी .डि. 

जनर्ष्क्त 
  

सं
ख्या 

दर जनर्ष्क्त
 

  

सं
ख्या 

दर 

डाक्िर / नसय  

सहायक कमयचारी 

म.स्वा.स्व.से. 

१ 

१ 

१ 

२५
/-  

५ /-  

१०
/-  

 

डाक्िर / नसय  

सहायक 
कमयचारी 

म.स्वा.स्व.से
. 

१ 

१ 

१ 

४० /-  

५ /-  

१० /-  

 

जम्मा ४० जम्मा ५५ 
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IUCD/ ईमप्लान्द्ि सेवा प्रनतवेदन िाराम 

ष्जल्लािः 

स्वास््य ससं्थाको नामिः............... स्वास््य ससं्थाको 
ठेिानािः.................. 

प्रनतवेदन िरेको आगथयक वषयिः............................. 
मदहना..................................... 

सेवाको 
वववरर् 

सेवाको प्रकार सेवा 
ग्राहीको
सखं्या 

सेवाग्रा
हीलाई 
भकु्ता
नी 
ददएको 
रकम 

म
.स्वा.स्व.

से.लाई 

प्रदानिररए
कोउत्प्रेरर्ा 

रकम 

सेवाप्र
दायक
लाईउ
त्प्रेरर् 
भकु्ता
नी 

ज
म्मा
खचय 
रकम 

आइ
.यु.स
.डी.

सेवा 

सरकारी स्वास््य 
ससं्था 

     
घमु्ती 
मर्ववर/स्यािलाई
ि 

     
िरै सरकारी 
ससं्था 

     
जम्मािः      

इम्प्ला
ण्ि 
सेवा 

सरकारी स्वास््य 
ससं्था 

     
घमु्ती 
मर्ववर/स्यािलाई
ि 

     
िरै सरकारी 
ससं्था 

     
जम्मािः      

 कुल जम्मािः      
 

ष्जल्ला मभत्रका सेवा प्रदान िरेका स्वास््य संस्थाहरुिः 

अस्पताल सखं्या: ..............प्राथममक स्वास््य केन्द्र 
सखं्यािः.......... 

घमु्ती मर्ववर सखं्या: ..........िरै सरकारी स्वास््य ससं्था: 
..........        

ननजी स्वास््य ससं्थािः ..........स्वास््य चौक्रक: 
.......... 
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प्रनतवेदन तयार िनेकोिः      लेखा प्रमखुकोिः        प्रमाखर्त 
िनेिः 

दस्तखतिः                  दस्तखत           

दस्तखतिः 

नामिः                    नामिः           नामिः 

पदिः                     पदिः           पदिः 

ममनतिः                     ममनतिः           ममनतिः 

 

पररवार ननयोजन सेवा प्रदान िरी सेवाग्राही, सेवा प्रदायक तथा मदहला 
स्वास््य स्वयसंेबिकालाई प्रदान िरीएको रकम प्रनतवेदन तपमसल 
अनसुारको िाराममा भरर पररवार ननयोजन सेवा रकम खचय िने 
प्रत्येक स्वास््यससं्थािाि मामसक रुपमा ब्यिस्थापन सचूना र्ाखा 
तथा केष्न्द्रय स्तरमा ननयममत रुपमा पठाउन ुपनेछ। 

अमभलेखन/प्रनतवेदन  मभष्जदििं प्रोभाईडरले स्वास््य सस्थािाि प्रदान िरेको लामो 
अिगधको पररवार ननयोजन सेवाको अमभलेख सम्िष्न्द्धत सेवा 
register मा राख्नुपनेछ।स्वास््य सस्थाले  उक्त सेवाको प्रनतिेदन 
मामसक रुपमा ष्जल्लामा पठाउन ुपनेछ।िजेि DFID स्रोतमा िजेि 
व्यवस्था िररएको यस काययक्रमको सचंालन पररवार स्वास््य 
महार्ाखाको समन्द्वयमा सचंालन िनुय पनेछ। 

६.४.१२ IUCD सेवा प्रदान 

६.४.१३ र्म्प्लाण्ट सेवा प्रदान 

६.४.१४ पररवार ननयोजन तथा सरुक्षक्षत माततृ्व सेवा ददवस मनाउन े

उद्देश्य   पररवार ननयोजन तथा सरुक्षक्षत माततृ्व काययक्रम सम्िष्न्द्ध जन 
चेतना अमभवदृ्धी िरी पररवार ननयोजन तथा सरुक्षक्षत माततृ्व 
सेवाको प्रयोि िढाउनको लागि यस काक्रय मको व्यवस्था िरीएको 
छ । 

काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

सव ैस्थाननय तहमा (जस्त:ै महानिरपामलका /निरपामलका 
/िाँउपामलका) 
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िजेि िाँडिाँड सव ैस्थाननय तहमा रू. ५ हजारका दरल ेिजिे ब्यवस्था िररएको छ। 
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७ प्राथममक स्वास््य सेवा पुनजाइिरण कायइक्रम 

७.१ पामलका मातहतका ससं्थाहूलाई िणुस्तरीय ननाःशलु्क औषधी खरीद 

उद्देश्य  आफ्नो क्षेत्र मभत्रको वावषयक आवश्यकता अनसुार तथा मातहतका 
स्वास््य ससं्थाहरूको मािलाई ध्यानमा राखी ननिःर्लु्क िरु्स्तरीय 
औषधीको आपनूतय व्यवस्थालाई ननयममत तथा सनुनष्श्चत 
तलु्याउने। 

काययक्रम सञ्चालन / 

कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
 खररद िनुयपने िरु्स्तरीय औषधीतथा सो को पररमार् 

स्थानीय आवश्यकता र मौज्दात अवस्था समेतलाई ध्यानमा 
राखी तोक्रकएको िजिेको पररगधमभत्र रही सम्िष्न्द्धत 
पामलकाहरू स्वयलंे ननधायरर् िरी खररद िनुयपनेछ। 

 ननिःर्लु्क िरु्स्तरीय औषधीको उपलब्धता सनुनष्श्चतता िरेर 
मात्र अत्यावश्यक सगूचकृत िरु्स्तरीय औषधी खररद िनय 
सक्रकने छ र सो को ष्जम्मेवारी सम्िष्न्द्धत पामलका प्रमखुको 
रहने र प्रचमलत काननूमा व्यवस्था भएिमोष्जम हुने। केन्द्र, 
प्रदेर्िाि समेत औषधी खररद तथा ववतरर् िररने हँुदा 
स्थानीय स्तरमा खरीद िररने औषधीको प्रकार र पररमार्िारे 
ष्जल्ला स्वास््य कायायलयसिं समन्द्वय िनुय पदयछ। 

 िोलपत्र आव्हान िदाय प्याकेज वा Item wise कुन रूपमा िने 
हो ममतव्ययीता (Cost Effective) लाई समेत ध्यानमा राखी 
सम्िष्न्द्धत तहल ेन ैननर्यय िनुयपनेछ। 

 औषधी खररद िदाय WHO-GMP सदियिाइड कम्पनी भएको 
हुनपुनेछ।  

 िरु्स्तरीय औषधी  खररद िदाय सम्िष्न्द्धत कायायलयले 
ननधायरर् िररएको पररमार् मलटि अनसुार मात्र िनुयपनेछ। 
पररमार् ननधायरर्िदाय िरु्स्तरीय औषधीको मौज्दात ष्स्थनत, 
आवश्यकता तथा ववपद व्यवस्थापन समेतलाई ध्यानमा राखी 
खररद िनुय पनेछ। सोको औगचत्यता पटुिी िने ष्जम्मेवारी 
सम्िष्न्द्धत पामलका प्रमखुको न ैहुनेछ। 

 खररद हुने िरु्स्तरीय औषधीहरूको म्यादको सम्िन्द्धमा 
िरु्स्तरीय औषधीहरू स्िोरमा दाखखला हुने ममनतमा कम्तीमा 
१८ मदहनाको Expiry Date िाँकी हुन ु पनेछ, तर कुन ै
िरु्स्तरीय औषधीको जम्मा Expiry Date १८ मदहना भन्द्दा 
कम हुने अवस्थामा जम्मा Self Life को कम्तीमा ७५ 
प्रनतर्त म्याद िाकँी हँुदा दाखखला िनुय पनेछ।  

 सप्लाई हुने औषधीको प्रत्येक पत्ता (Strip), िोतल, भाइल, 
ट्यवु र सो को प्याक्रकङमा समेत उत्पादन ममनत, एक्सपायरी 
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ममनत, व्याच नम्िर तथा “नेपाल सरकारद्धारा ननिःर्लु्क  
ववतरर्को लागि” भन्द्ने वाक्यांर् अननवायय रूपमा लेख्नुपनेछ।  

 अन्द्य कुराहरू सावयजननक खररद ऐन २०६३ र ननयमावली 
२०६४ िमोष्जम हुने िरी दरभाउपत्र आव्हान िने व्यवस्था 
ममलाउन ुपदयछ।  

 ननिःर्लु्क रूपमा ववतरर् िररने अत्यावश्यकीय िरु्स्तरीय 
औषधी हरूको आम्दानी र खचयको अमभलखे राख्न म.ले.प. 
िारामहरू अननवायय रूपमा प्रयोि िनुय पनेछ।  

 खरीद प्रक्रक्रया अवलम्वन िदाय सावयजननक खररद ननयमानसुार 
खररद योजना, खररद ईकाइ र खररद अनिुमन ईकाई िठन 
िरेर मात्र खररद प्रक्रक्रया अिाडड िढाउन पनेछ।  

 िरु्स्तरीय औषधी ववतरर् िदाय आिूमातहत सव ै सरकारी 
स्वास््य ससं्थाहरूलाई समेट्न ु पनेछ। िरु्स्तरीय औषधी 
ववतरर् िदाय त्यहाँ रहेका स्वास््य जनर्क्तीको स्तर र 
ससं्थाले ओििेको क्षते्र र जनसखं्यालाई पनन ख्याल िनुय 
पदछय। 

(नोििः हाल नेपाल भरका स्वास््य ससं्थामा Paracetamol 

लिायत केही अरू िरु्स्तरीय औषधीको मौज्दात अनत न ै धेरै 
भएको चचाय पिक पिक ववमभन्द्न Media तथा तहमा उठने 
िरेको हँुदा िरु्स्तरीय औषधी पररमार् अनमुान िरी वोलपत्र 
आह्वान िदाय आिनो स्िोरको मौज्दातलाई ख्याल िरेर मात्र 
िनुय पनेछ।) 

अमभलेख प्रनतवेदन  पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

७.२ जजल्ला अस्पताल, प्राथममक स्वास््य सेवा केन्त्र, स्वास््य िौकीको OPD Ticket छपाई तथा 
दताइ शलु्क वापत अनदुान 

उद्देश्य  आम जनमानसमा ननिःर्लु्क स्वास््य सेवाको प्रत्याभनूत िराई 
सेवाको पहँूच र उपभोिमा वदृ्गध िराउन। 

 दताय र्लु्क नभएकै कारर् स्वास््य सेवािाि िष्ञ्चत हुने 
अवस्थाको अन्द्त्य िनय। 

 कायायलयको दैननक क्रक्रयाकलापलाई प्रभावकारी िनाउन । 
काययक्रम सञ्चालन/रकम 
कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 प्रा.स्वा.के., स्वास््य चौकी, उप-स्वास््य चौकी, 
सामदुानयक स्वास््य इकाई, र्हरी स्वास््य केन्द्र तथा २५ 
र्यैा सम्मका सरकारी अस्पतालहरूमा आम नािररकको 
उपचार वापत कुन ैपनन दताय र्लु्क तथा सेवा र्लु्क लिाउन 
पाईने छैन । सव ैस्वास््य ससं्थाहरूले आिू वा मातहतका 
ससं्थाहरूमा नयाँ तथा परूाना बिरामीहरू छुट्याई अमभलखे 
राख्न ेव्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

 दताय र्लु्क वापत प्राप्त रकम स्वास््य सेवा काडय  (HMIS 

1.2) सम्वष्न्द्धत िाउँ/निर पामलकािाि एक वषयलाई प्रयायप्त 
हुने िरी छपाई िरी सम्वष्न्द्धत ससं्थामा पठाउन ु पनेछ। 
छपाईिाि िाँकी रकम स्वास््य ससं्थालाई अनदुानका रूपमा 
पठाउने व्यवस्था िररएको छ। सम्वष्न्द्धत पामलकाल े
मातहतका स्वास््य ससं्थाहरूको ववितका वषयहरूको बिरामीको 
चाप तथा प्रक्षेपीत जनसखं्यालाई आधार मानी ववननयोष्जत 
िजेिको पररधीमभत्र रही िजेिको वाँडिाँड िनुयपने छ।  

 स्वास््य ससं्थाहरूको लागि वाँडिाँड िररने रकम सम्िष्न्द्धत 
स्वास््य ससं्थाको खातामा एकमटुि जम्मा िरी जानकारी 
िराउन ु पनेछ। यसरी पठाइएको िजिेिाि स्वास््य ससं्था 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सममनतको ननर्ययानसुार स्वास््य 
ससं्थाहरूले ननम्नानसुार काययमा खचय िनुय पनेछिः 
१. ववद्यतु तथा िेमलिोन महर्लु भकु्तानी ददन। 
२. आवश्यक िरु्स्तरीय औषधी/औजार उपकरर् खररद 

िनय। 
३. लक्षक्षत वियका लागि X-Ray तथा ल्याव सेवा प्रदानका 

लागि चादहने सामग्री खररद िनय। 
४. स्वास््य ससं्थाको सरसिाइ सम्िन्द्धी काययमा खचय िनय। 
५. लक्षक्षत वियको सेवापहँूच र उपभोिमा वदृ्गध िराउनका 

लागि सामाष्जक पररचालन क्रक्रयाकलाप सञं्चालन िनय। 
६. लेखा पररक्षर् र्लु्क नतनय। 

अमभलेख/प्रनतवेदन  बिरामीको अमभलेख HMIS िारम अनसुार हुन ुपनेछ।  
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 दताय र्लु्क वा सेवा वापत अनदुानको रूपमा जम्मा हुन 
आएको आम्दानी रकमलाई व्यवष्स्थत िनय स्वास््य ससं्था 
व्यवस्थापन सममनतको खाता खोली जम्मा िन ुपनेछ। साथ ै
आम्दानी खचयको दहसाि छुट्िै राख्नुपछय। 

 कोषको लेखा राख्न े र लेखा पररक्षर् िने कायय स्वास््य 
ससं्था व्यवस्थापन सममनतको ननर्ययमा नेपाल सरकारको 
प्रचमलत ऐन, ननयम अनसुार िनुय पनेछ। 

७.३ शहरी स्वास््य प्रवइधन केन्त्र सञ्िालन तथा स्थापना 

उद्देश्य  र्हरी क्षेत्रमा वसोवास िने सम्परू्य जनतालाई र ववषरे्िरी 
र्हरी िरीव, असहाय, मसमान्द्तकृत एव ं मदहला तथा 
वालवामलकाहरूको स्वास््यमा सधुार ल्याई स्वस्थ नािरीक 
तयार पाने। 

 र्हरी क्षेत्रका जनताहरूमा अत्यावश्यक स्वास््य सेवाको 
पहँूच परु ्याउने। 

 र्हरी क्षेत्रमा आवश्यकता अनसुारको स्वास््य ससं्थाहरू 
ववस्तार िदै लजैाने। 

 अत्यावश्यक स्वास््य सेवा र्हरी जनतामा र्लुभ तररकाल े
उपलब्ध िराउने। 

 र्हरी िरीव जनतामा नन:र्लु्क स्वास््य सेवाको पहँूच 
परु ्याउन।े 

 खोप, पोषर्,प्रजनन ् स्वास््य जस्ता काययक्रमका न्द्यनू 
सचूकहरूलाई सधुार िदै र्हरी क्षेत्रको स्वास््य अवस्थामा 
सधुार ल्याउने।  

 योिा,व्यायाम, तथा खलेकुद सम्िन्द्धी क्रक्रयाकलापिाि 
स्वास््य जीवन र्लैी एव ंव्यवहार पररवतयन िराउने। 

 ननयममत स्वास््य परीक्षर् र वदृ्गध अनिुमन िने व्यवस्था 
िनय। 

 वजार अनिुमन तथा जनचेतना अमभवदृ्गध िराउन।े 
लक्षक्षत समहू  िरीव, असहाय, मसमान्द्तकृत एव ंमदहला तथा वालवामलकाहरू। 

 वपछडीएको विय, दमलत, आददवासी जनजाती समदुायहरू। 
काययक्रम सञ्चालन िने तह काठमाण्डौ महानिरपामलका तथा वढुाननलकण्ठ निरपामलका साथै 

नया स्थापना हुनेको हकमा सिंष्न्द्धत महानिरपामलका/ 

उपमहानिरपामलका/निरपामलकाहरूको हुनेछ । 
काययक्रम सञ्चालन अिधी ननरन्द्तर 
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काययक्रम सञ्चालन/कायायन्द्वयन 
प्रक्रक्रया 

 र्हरी स्वास््य प्रवयधन केन्द्रको सञ्चालन, रेखदेख र 
समन्द्वय सम्वष्न्द्धत र्हरी स्वास््य प्रवयधन केन्द्र सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन सममनतल ेिनेछ।  

 सम्वष्न्द्धतमहानिरपामलका/उपमहानिरपामलका/निरपामलकाह
रूले आिू मातहतमा रहेका र्हरी स्वास््य प्रवयधन 
केन्द्रहरूलाई आवश्यक औषधी, औजारको आपनूतय व्यवस्था 
ममलाउनेछ। 

 र्हरी स्वास््य प्रवयधन केन्द्रमा काम िने कमयचारीको 
व्यवस्थापन तथा कामको रेखदेख र्हरी स्वास््य 
व्यवस्थापन सममनत र वडा स्तरीय स्वास््य व्यवस्थापन 
सममनतल ेिनेछ। 

 र्हरी स्वास््य प्रवदयन केन्द्रको भवन ननमायर्, ममयत सम्भार 
र आवश्यक उपकरर् आददको ष्जम्मेवारी सम्वष्न्द्धत 
महानिर, उपमहानिर तथा निरपामलकाहरूको हुनेछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्वास््य सेवाको पहुचिाि िाढा रहेका ववपन्द्न, वपछडडएका 
नािरीकहरूले स्वास््य सेवा सवयसलुभ तररकाले पाएको 
अनभुनुत िनेछन।  

 साथै नसने रोि जस्तिैः मधुमेह उच्च रक्तचाप तथा क्यान्द्स 
रोिको रूग्नतादरमा कमी आई औषत आयमुा वदृ्गध भएको 
हुनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन  पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

 

७.४ शहरी स्वास््य केन्त्र स्थापना तथा सञ्िालन 

उद्देश्य  र्हरी क्षेत्रमा वसोवास िने मदहला, िालिामलका, िरीि तथा 
मसमान्द्तकृत विय तथा समदुायको िरु्स्तरीय आधारभतू 
स्वास््य सेवामा पहँूच र सेवाको उपभोिमा वदृ्गध िने। 

 र्हरी स्वास््य नीनत, २०७२ को कायय नीनतमा उल्लेख भए 
वमोष्जम सि ै महा/उपमहा/निरपामलकाहरूमा िसोवास िने 
नािरीकहरूलाई आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान िनय 
आवश्यकता र प्राथममकताका आधारमा 
महा/उपमहा/निरपामलको प्रत्येक वडामा क्रमर्िः “र्हरी 
स्वास््य केन्द्रहरू” स्थापना िदै जाने। 

लक्षक्षत समहू  भौिोमलक ववकिता, स्वास््य सेवाको सचूाङ्क कम भएको 
क्षेत्र, लाभाष्न्द्वत हुने घरधरुी वा जनसखं्या। 

 वपछडीएको विय, मसमान्द्तकृत, दमलत, आददवासी जनजाती 
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समदुाय, मजदरू तथा अस्थाई वसोवास िने िरेको क्षेत्र। 

काययक्रम सञ्चालन िने तह महानिरपामलका/उपमहानिरपामलका/निरपामलकाहरू 

काययक्रम सञ्चालन / 

कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 
 र्हरी स्वास््य केन्द्रको सञ्चालन, रेखदेख र समन्द्वय 

सम्वष्न्द्धत र्हरी स्वास््य व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 
सममनतको ननदेर्नमा वडास्तरीय स्वास््य व्यवस्थापन 
सममनतल ेिनेछ।  

 सम्वष्न्द्धतमहानिरपामलका/उपमहानिरपामलका/ 
निरपामलकाहलेआिू मातहतमा रहेका र्हरी स्वास््य 
केन्द्रहरूलाई आवश्यक औषधी, औजारको आपनूतय व्यवस्था 
ममलाउनेछ। 

 र्हरी स्वास््य केन्द्रमा काम िने कमयचारीको व्यवस्थापन 
तथा कामको रेखदेख र्हरी स्वास््य व्यवस्थापन तथा 
सञ्चालन सममनत र वडास्तरीय स्वास््य व्यवस्थापन 
सममनतल ेिनेछ।  

 र्हरी स्वास््य केन्द्रको भवन ननमायर्, ममयत सम्भार र 
आवश्यक उपकरर् आददको ष्जम्मेवारी सम्िष्न्द्धत 
महानिरपामलका/उपमहानिरपामलका/निरपामलकाहरूको हुनेछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्वास््य सेवाको पहुचिाि िाढा रहेका ववपन्द्न, वपछडडएका 
नािरीकहरूले स्वास््य सेवा सवयसलुभ तररकाल े पाएको 
अनभुनुत िनेछन।  

 साथै नसने रोि जस्तिैः मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा 
क्यान्द्सर रोिको रूग्नतादरमा कमी आई औषत आयमुा वदृ्गध 
भएको हुनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन  पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 

७.५ निर स्वास््य केन्त्र भवन ननमाइण अनदुान 

उद्देश्य  प्रत्येक महा / उप / निरपामलकामा आवश्यकता अनसुार 
स्वास््य ससं्थाहरू स्थापना िदै लग्ने। 

काययक्रम सञ्चालन/कायायन्द्वयन 
प्रक्रक्रया 

 स्वास््य ससं्थाको ननममत्त आवश्यक जममन निरपामलकाले 
उपलब्ध िराउन ु पनेछ। भवनको ननममत्त आवश्यक जग्िा 
पहाडमा कम्तीमा २ रोपनी र तराईमा ३ कठ्ठा हुन ुपदयछ।  

 सेवा सञ्चालन िनय आवश्यक पने बिरामी प्रनतक्षालय सदहत 
१० कोठा सम्मको भवन ननमायर् िनुयपनेछ।  

 सव ैआवश्यकता परूा िनय ननष्श्चत योजना वनाई क्रमर्िः २/३ 
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वषयमा परूा िनय सक्रकनेछ।  
 भवन ननमायर्का लागि छुिृाईएको रकम अपरूा भवन 

ननमायर्लाई पदहलो प्राथममकता ददई सम्पन्द्न िरे पनछ मात्र 
िाँकी रकम अरू भवनमा खचय िनय सक्रकनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन  पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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८ स्वास््य सेवा व्यवस्थापन कायइक्रम 

८.१ स्वास््य िौकीस्तरमा स्वास््य ससं्थाजन्त्य िोहरमलैा ब्यवस्थापन एव ंिणुस्तर सधुार सहयोि 
कायइक्रम 

उद्देश्य  स्वास््य चौकीिाि प्रदान िररने स्वास््य सेवाको िरु्स्तर सधुार 
िने। 

 िरु्स्तरीय सेवा उपलब्ध िराई उपभोक्ताको सन्द्तषु्टिमा वदृ्गध 
ल्याउने र समदुायको स्वास््य ष्स्थनतमा पने जोखखमलाई 
न्द्यनूीकरर् िने। 

 स्वास््य चौकीिाि ननस्कने जोखखमपरू्य र जोखखम रदहत 
िोहरमलैा उगचत रूपमा व्यवस्थापन िरी स्वास््य ससं्थामा 
काययरत कमयचारी, स्थानीय समदुायका व्यष्क्तहरूलाई स्वास््य 
ससं्थाजन्द्य िोहरमलैािाि हुने सकं्रमर् िाि िचाउने। 

 स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरलाई सरुक्षक्षत रूपले बिसजयन िरी 
स्वास््य ससं्थामा स्वच्छ, सिा तथा आनन्द्दमय वातावरर्को 
मसजयना िने। 

लक्षक्षत समहू सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दिु ै
काययक्रम सञ्चालन िने 
ननकाय 

सम्िष्न्द्धत स्वास््य चौकी 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया  प्रत्येक स्वास््य चौकीमा Health Care Waste Management 

Guideline 2014 अनसुार स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरमलैा 
ब्यवस्थापन सममनत िठन िरी िठैकको ननर्ययानसुार तपमसलका 
सामग्रीहरू क्रमसैिं खररद िनुय पदयछ।  
१. सवयप्रथम जोखखमपरू्य िोहरमलैा ननमयलीकरर् हेत ुAutoclave 

(Mini-autoclave) अननवायय रूपमा खररद िनुय पदयछ।  
२. Needle Cutter कष्म्तमा १ ििा खररद िने।  
३. सियप्रथम Health Care Waste Management Guideline 2014 

मा उल्लेख िरेको रंि अनसुार िोहरमलैाको व्यवस्थापनको 
लागि आवश्यक पने िाष्ल्िन, िािा आदद आवश्यक 
पररमार्मा खररद िने । 

४. स्वास््य चौकीको डमेलभरी, ड्रमेसङ कोठा आददमा स्रोतमान ै
िोहर छुट्याउनको लागि सानो िली, िाष्ल्िनहरू राख्न े
स्ियाण्ड िनाउने।  

५. काययक्रममा रकम िांकी भएमा ििु, पन्द्जा, Chlorine 

(eg.Virex), क्रिनेल आदद खररद िने। 
 ष्जल्ला दररेि ननधायरर् सममनतले ननधायरर् िरेको दररेिमा नवढने 

िरी  वा स्थानीयतहमादररेि ननधायर् िने सरंचनाको स्थापना िरी 



 

 

131 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

तोक्न सक्न ेवा स्थानीय तहमा मसलिन्द्दी दरभाउपत्र वा िोलपत्र 
आव्हान िरी ढुवानी दर/रेि कायम िनय सक्ने। 

 सामग्री खररद िनुय अिाडी अननवायय रूपमा स्वास््य चौकीमा 
भएको स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरमलैा सममनतको िठैकिसी ननर्यय 
िनुय पदयछ।  

 सामग्री खररद िदाय मागथ उल्लेखखत क्रम न.ं १, सो पनछ २ 
अनसुार प्राथममकता ददई खररद िनुय पदयछ।  

 मागथ उल्लेखखत सामग्रीहरू अन्द्य सरकारी/िरैसरकारी ससं्थािाि 
प्राप्त हुन आएमा वा सो सामग्रीहरू हाल चाल ुअवस्थामा भएमा, 
यस काययका लागि प्राप्त रकमलाई िायोग्यास प्लान्द्ि िनाउनमा 
खचय िनय सक्रकनेछ।  

 िायोग्यास प्लान्द्ि परैुको लागि बिननयोष्जत रकम अपिु हुनसक्छ 
तर पामलकाको अन्द्य स्रोत तथा स्थानीय ससं्थाहरूसिंको 
समन्द्वयमा िनाउन सक्रकन्द्छ। 

िजेि िाँडिाँड  यस काययक्रमको सिल काययन्द्वयनको लागि प्रत्येक पामलकामा 
प्रनत स्वास््य चौकी रू. िीस हजारका दरले रकम पठाईएको छ।  

अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्वास््य चौकीिाि प्रदान िररने स्वास््य सेवाको िरु्स्तर सधुार 
हुनेछ। 

 िरु्स्तरीय सेवा उपलब्ध िराई उपभोक्ताको सन्द्तसु्िीमा वदृ्गध 
ल्याउनेछ र समदुायको स्वास््य ष्स्थनतमा पने जोखखमलाई 
न्द्यनूीकरर् िनेछ। 

 स्वास््य चौकीिाि ननस्कने जोखखमपरू्य र जोखखम रदहत 
िोहरमलैा उगचत रूपमा व्यवस्थापन िरी स्वास््य चौकीमा 
काययरत कमयचारी, स्थानीय समदुायका व्यष्क्तहरूलाई स्वास््य 
ससं्थाजन्द्य िोहरमलैािाि हुने सकं्रमर्िाि िचाउनेछ। 

 स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरलाई सरुक्षक्षत रूपले बिसजयन िरी 
स्वास््य ससं्थामा स्वच्छ, सिा तथा आनन्द्दमय वातावरर् 
वातावरर्को मसजयना भएको हुनेछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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८.२ अस्पतालहूमा करार सेवामा अस्पताल ब्यवस्थापक राख्न े

उद्देश्य दिुयम तथा वपछडडएका स्थानमा िसोिास िने आम नेपालील े
आफ्नो घरदैलो छेविैाि ववर्षेज्ञको सेवा र सल्लाहमा सलुभ र 
सपुथ रूपमा सल्लाह र उपचार पाउन सक्नेछन। 

लक्षक्षतसमहू हाल सम्म ५० र्यैा भनी तोक्रकएको २० ििा ष्जल्ला अस्पतालहरू 
काययक्रम सञ्चालन िने ननकाय सम्िष्न्द्धत अस्पतालहरू 
काययक्रम सञ्चालन अवधी आ.ि. २०७४/०७५ मा कायायलय समय र आवश्यकताको 

आधारमा अस्पतालका अध्यक्ष तथा मे.स.ुले लिाए अह्राएको 
समयमा। 

काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया अस्पताल ब्यवस्थापकको कायइ वववरणाः  
पद अस्पताल प्रिन्द्धक 
सेवा समहू स्वास््य 
तह सातौ 
तलि नेपाल सरकारको प्रचमलत ननयमानसुार 

काम, कतइव्य र अगधकार 
अस्पतालको आन्द्तररक तथा िाह्य श्रोतहरूलाई समेिेर 
अस्पतालको आगथयक ववषयमा िावषयक योजना तयार िनय 
मे.स.ुलाई सहयोि िने। 
अस्पतालको दैननक ब्यस्थापन, सरसिाई, ममयत सम्भारको 
ननयममत ननरीक्षर् तथा दानयत्व िहन िने। 

 आवश्यक औषधी, उपकरर् तथा सामाग्रीको ननयममत 
आपनूतयको सनुनश्चतता िनय मे.स.ुलाई सहयोि िने। 

 अस्पताल जन्द्य िोहरमलैाको दषुर् ननवारर् तथा 
ब्यवस्थापनमा सधुार िन ननयममत ननरीक्षर् िने र सो को 
जानकारी मे.स.ुलाई िने। 

 अस्पताल बिकास सममतीको सदस्य सगचवमा पदागधकार 
मे.स.ु लाई प्रनतवेदन तथा अन्द्य कािजात तयार िनय 
सहयोि िने। 

 नेपाल सरकार तथा करारमा काययरत कमयचारीहरूको 
व्यष्क्तित वववरर्  अद्यावगधक िने, ररक्त पदको 
पदपनूत यको लागि अनरुोध िनुयको साथै नया ँ कमयचारीको 
पदस्थापनाको वखतमा अमभमखुीकरर् काययक्रममा 
मे.स.ुलाई सहयोि िने। 

 ननयममत मामसक िठैक तथा प्रिनत वववरर् र ननर्यय 
कायायन्द्वयनको लागि मे.स.ुलाई सहयोि िने। 

 ष्जल्ला अस्पतालहरूको िरु्स्तर एव ं सेवा सदुृढीकरर्को 
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लागि Minimum Service Standars (MSS) को ननयममत 
अनिुमन तथा कायय योजना तयारी, कायायन्द्वयन र 
ननयममत प्रिनत मापनमा मे.स.ुलाई सहयोि िने। 

 अस्पतालको व्यवस्थापन सधुारको लागि त्याङ्क र 
सचूनाको बिश्लेषर् िने। 

 अस्पतालको सेवा िजारीकरर् (स्थानीय एि.एम.,पोटिर, 
मलिलेि) को ननयममत प्रसारर्/ववतरर्को सनुनश्चता िने। 

 अस्पताल सम्िन्द्धी क्रक्रयाकलापको प्रनतवेदन (मामसक, 
चौमामसक, िावषयक आदद) र अस्पतालको िावषयक प्रनतवेदन 
मरुर्को लागि मे.स.ुसँि समवन्द्य िने। 

 नेपाल सरकारद्वारा ववमभन्द्न समयमा सेवारत 
कमयचारीहरूलाई ननदेमर्त सचूनाहरू मतहतका कमयचारीहरूलाई 
समगुचत रूपमा सम्प्रेषर् िने। 

 मे.स.ुको अनरुोधमा आवश्यकता अनसुार ष्जम्मेवारी िहन 
िने। 

िजेि िाँडिाँड यस मर्षयकमा प्रत्येक अस्पतालको लागि नेपाल सरकारको 
स्वास््य सेवाको सातौ तह अगधकृत स्तरको कमयचारील े पाउने 
तलव सवुवधा िरािरको र्रुू तलव स्केल भकु्तानी ददन ेिरी रकम 
छुट्याईएको छ। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल ५० र्यैा भनी तोक्रकएको २० ििा देहायका अस्पतालको 
ब्यवस्थापक्रकय पक्ष सदुृढ भएको हुने। 
इलाम 
अस्पताल 

सुनसरी अस्पताल उदयपुर 
अस्पताल 

मसराहा 
अस्पताल 

मसन्द्धुली 
अस्पताल 

सलायही अस्पताल बत्रर्ुली 
अस्पताल 

हेिौडा 
अस्पताल 

रौतहि 
अस्पताल 

िारा अस्पताल पृ् वी चन्द्र 
अस्पताल 

रामपुर 
अस्पताल 

तम्घास 
अस्पताल 

िोरखा अस्पताल िेनी अस्पताल प्यूठान 
अस्पताल 

िददयया 
अस्पताल 

जाजरकोि 
अस्पताल 

मेहलकुना 
अस्पताल 

दिकापुर 
अस्पताल 

 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

८.३ प्राथममक स्वास््य केन्त्रस्तरमा ववद्यनुतय हाजजरको ब्यवस्था 

उद्देश्य प्रत्येक प्राथममक स्वास््य केन्द्रहरूमा ववद्यनुतय हाष्जर मेमसन 
जडान िरी सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थाहरूमा कमयचारीहरूको 
ननयममत उपष्स्थत भए नभएको अनिुमन िने। 

लक्षक्षत समहू प्राथममक स्वास््य केन्द्रमा दरवन्द्दी मभत्र रहेका र दरिन्द्दी भन्द्दा 
िाहेकका करार, छात्रितृ्ती, अस्थायी एव ंअन्द्य कमयचारीहरू समेत 

काययक्रम सञ्चालन िने ननकाय प्रत्येक प्राथममक स्वास््य केन्द्रहरू 
सेवा/काययक्रम सञ्चालन िनुय 
पने समय 

प्रत्येक प्राथममक स्वास््य केन्द्रहरूमा ननयममत रूपमा 

काययक्रम सञ्चालनप्र क्रक्रया  प्रत्येक प्राथममक स्वास््य केन्द्रहरूले आफ्नो केन्द्रमा 
ववद्यनुतय हाष्जर िने ममेसन जडान िनुय पनेछ।  

 यस अिाडी कुन ै प्राथममक स्वास््य केन्द्रले मेमसन जडान 
िरी सकेको भए सो मेमसनलाई अझ ब्यवष्स्थत िनाउन थप 
मेमसनरी उपकरर्हरू कम्प्यिूर, इन्द्िरनेि आददमा मलकं 
िराउन सक्रकनेछ।  

 यो कायय पदहलो चौमामसक अवधी मभत्र ैसम्पन्द्न िरी सक्न ु
पनेछ।  

 यो मेमसन सञ्चालन िनय (डािा ब्यवस्थापन) का लागि 
प्राथममक स्वास््य केन्द्र मभत्र कष्म्तमा ३ जना सम्मले 
मसक्न ु पनेछ र कुन ै कमयचारी नया ं पदस्थापना भएमा वा 
रमाना भएमा सो कमयचारीहरूको अमभलखे अद्यावगधक िरी 
ददन ुपनेछ।  

 यो मेमसनको डािालाई कम्प्यिूरमा सिे िरी कुन ै
कमयचारीहरूलाई सवुवधा ददन ु परेमा यसको प्रयोिको अवस्था 
हेरेर ननर्ययमा पगु्न सक्रकने िरी िरी ब्यवष्स्थत िनय 
सक्रकनेछ।  

 यस मर्षयकमा पठाईएको रकम अपिु हुन सक्ने देखखएमा 
ब्यवस्थापन सममनतको पहलमा सघं, ससं्थाहरू, दात ृतह एवं 
स्थानीय तहसिं समेत थप रकम सहयोि माि िरी 
ब्यवष्स्थत िनय सक्रकनेछ। 

िजेि िाँडिाँड यस मर्षयकमा प्रत्येक प्राथममक स्वास््य केन्द्रका लागि रू. ४० 
हजारका दरल ेरकमको ब्यवस्था िररएकोछ। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलखे राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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८.४ जजल्लास्तरका अस्पतालहूको सेवा सदुृढीकरण 

उद्देश्य   अस्पतालको ब्यवस्थापकीय पक्ष सदुृढ िरी प्राथममक स्वास््य केन्द्र स्तरिाि 
प्रदान िररने न्द्यनूतम स्वास््य  सेवा मापदण्डको सनुनष्श्चतता िनय सहयोि 
पयुायउने। 

लक्षक्षत समहू अस्पताल ववकास सममनत/अस्पताल सहयोि सममनत, सरोकारवालाहरू, 

अस्पतालका कमयचारीहरू साथै सव ैसेवा प्रदायक साथ ैसेवा ग्राहीहरू समेत  

काययक्रम 
सञ्चालन िने 
ननकाय 

तोक्रकएका सम्िष्न्द्धत अस्पतालहरू 

मस
.
नं.

 

संस्
था
हरू

 

ष्ज ल्ल
ा 

 मस
.
नं.

 

संस्
था
हरू

 

lष्ज
ल्ल

ा  

lमस
.
नं.

 

संस्
था
हरू

 

lष्ज
ल्ल

ा 

१ ताप्लेजुङ 
अस्पताल 

ताप्लेजुङ  २९ बत्ररु्ली अस्पताल नुवाकोि  ५७ मनाङ 
अस्पताल 

मनाङ 

२ पांचथर 
अस्पताल 

पांचथर  ३० मेगथनकोि 
अस्पताल 

काभे्रपला
ञ्चोक 

 ५८ पवयत 
अस्पताल 

पवयत 

३ इलाम 
अस्पताल 

इलाम  ३१ हेिौडा अस्पताल मकवानपुर  ५९ िेनी अस्पताल म्याग्दी 

४ दमक 
अस्पताल 

झापा  ३२ िौर अस्पताल रौतहि  ६० मुस्ताङ 
अस्पताल 

मुस्ताङ 

५ संखुवासभा 
अ. 

संखुवास
भा 

 ३३ चन्द्रननिाहापुर अ. रौतहि  ६१ मुिु अस्पताल मुिु 

६ तेह्रथुम 
अस्पताल 

तेह्रथुम  ३४ कलैया अस्पताल िारा  ६२ डोल्पा 
अस्पताल 

डोल्पा 

७ भोजपुर 
अस्पताल 

भोजपुर  ३५ पोखररया अस्पताल पसाय  ६३ हुम्ला 
अस्पताल 

हुम्ला 

८ धनकुिा 
अस्पताल 

धनकुिा  ३६ रत्ननिर अस्पताल गचतवन  ६४ कामलकोि 
अस्पताल 

कामल
कोि 

९ इनरूवा 
अस्पताल 

सुनसरी  ३७ अस्पताल गचतवन  ६५ रूकुम 
अस्पताल 

रूकुम 

१० रंिेली 
अस्पताल 

मोरङ  ३८ ववषुदेवी अस्पताल
  

काठमडौ  ६६ रोल्पा 
अस्पताल 

रोल्पा 

११ मंिलिारे 
अस्पताल 

मोरङ  ३९ पृ् वी चन्द्र 
अस्पताल 

नवलपरा
सी
  

 ६७ प्यूठान 
अस्पताल 

प्यूठान 

१२ सोलुखुम्िु 
अस्पताल 

सोलुखुम्िु  ४० गचसापानी 
अस्पताल 

नवलपरा
सी
  

 ६८ सल्यान 
अस्पताल 

सल्या
न 

१३ खोिाङ्ि 
अस्पताल 

खोिाङ्ि  ४१ भीम अस्पताल रूपन्द्देही  ६९ जाजरकोि 
अस्पताल 

जाजर
कोि 

१४ रूम्जािार 
अस्पताल 

ओखलढंु
िा 

 ४२ तौमलहवा अस्पताल कवपलव
स्तु 

 ७० दैलेख 
अस्पताल 

दैलेख 

१५ भारदह 
अस्पताल 

सप्तरी  ४३ मर्वराज अस्पताल कवपलव
स्तु
  

 ७१ दलु्लु 
अस्पताल 

दैलेख 

१६ लाहान 
अस्पताल 

मसराहा  ४४ वपपरा अस्पताल कवपलव
स्तु
  

 ७२ लमही 
अस्पताल 

दाङ 

१७ मसराहा 
अस्पताल 

मसराहा  ४५ अघायखांची 
अस्पताल 

अघायखांची
  

 ७३ िददयया 
अस्पताल 

िददयया 

१८ उदयपुर 
अस्पताल 

उदयपुर  ४६ पाल्पा अस्पताल पाल्पा  ७४ मेहलकुना 
अस्पताल 

सुखेत 

१९ कारी 
अस्पताल 

उदयपुर  ४७ रामपुर अस्पताल पाल्पा  ७५ दिकापुर 
अस्पताल 

कैलाली 

२० जलेश्वर 
अस्पताल 

महोत्तरी  ४८ िुल्मी अस्पताल िुल्मी  ७६ मालाखेती 
अस्पताल 

कैलाली 

२१ मसन्द्धुली मसन्द्धुली  ४९ स्याङजा अस्पताल स्याङजा  ७७ डोिी अस्पताल डोिी 
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अस्पताल 

२२ रामेछाप 
अस्पताल 

रामेछाप  ५० चापाकोि अस्पताल स्याङजा  ७८ मंिलसेन 
अस्पताल 

अछाम 

२३ िददयिास 
अस्पताल 

महोत्तरी  ५१ िािुलेचौर 
अस्पताल 

कास्की  ७९ िाजुरा 
अस्पताल 

िाजुरा 

२४ सलायही 
अस्पताल 

सलायही  ५२ मर्रु्वा अस्पताल कास्की  ८० िझाङ 
अस्पताल 

िझाङ 

२५ ष्जरी 
अस्पताल 

दोलखा  ५३ दमौली अस्पताल तनहंु  ८१ दाचुयला 
अस्पताल 

दाचुयला 

२६ चौतारा 
अस्पताल 

मसन्द्धुपा
ल्चोक 

 ५४ िष्न्द्दपुर अस्पताल तनहंु  ८२ िोकुलेश्वर अ. दाचुयला 

२७ धुन्द्चे 
अस्पताल 

रसुवा  ५५ िोरखा अस्पताल िोरखा  ८३ िैतडी 
अस्पताल 

िैतडी 

२८ धाददङ 
अस्पताल 

धाददङ  ५६ सुन्द्दरिजार 
अस्पताल 

लमजुङ  ८४ जोििुढा 
अस्पताल 

डडले्धु
रा 

 

सेवा/काययक्रम 
सञ्चालन िनुयपने 
समय 

प्रत्येक ददन/हप्ता/मामसक/दैमामसक/चौमामसक/अधयिावषयक/िावषयक रूपमा 
ननयममत िनुयपने। 

सञ्चालन ववगध  अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई ननयममत, िरु्स्तरीय र भरपदो िनाउन 
कमयचारीका साथै अस्पताल ववकास सममनत÷अस्पताल सहयोि सममनतको 
िठन भएकोछ।  

 अस्पताललाई ब्यवष्स्थत, िरु्स्तरीय र सेवाग्राही केष्न्द्रत िनाउन प्रत्येक 
ब्यष्क्त त्यसमा पनन सममनतका पदागधकारीहरूको महत्वपरू्य भमूमका रहेको 
हुन्द्छ।  

 प्राप्त रकम खचय िनुय अनघ तपमसलमा उल्लेखखत सममनतको िठैकिाि 
अस्पतालको ितयमान अवस्था, सधुार िनुय पने प्राथममकताका ववषयहरू, 
अपेक्षक्षत प्रनतिल सदहतको कायययोजना तयार िरी जनसाधारर् (ववर्षेिरी 
िरीव, अपांिता भएका ब्यष्क्त, मदहला ज्येटठ नािरीक समेत) 
बिरामीहरूलाई िरु्स्तरीय सेवा उपलब्ध िराउने उद्देश्य रहेको हुनपुछय।  

 मखु्यत ममनत २०७१/०८/२१ मा माननीय स्वास््य तथा जनसखं्या 
मन्द्त्रीस्तरीय ननर्ययिाि स्वीकृत भएको अस्पताल ब्यवस्थापन सदुृढीकरर् 
काययक्रम (Hospital Management Strengthening Program)अन्द्तियतको न्द्यनूतम 
सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standars)लाई परू्यरूपमा अध्ययन िरी सो 
मा उल्लेख भएका ववषयहरूलाई प्राथममकताका साथ कायायन्द्वयन िनुय पने 
हुन्द्छ। 

सममनतको िठन उक्त काययक्रम तथा िजेि रकमलाई ब्यवष्स्थत तररकाल ेसञ्चालन िनयका लागि 
देहाय िमोष्जमको पदागधकारीहरूको सलंग्नतामा कायय सञ्चालन सममनत िठन 
िनुय पनेछ। 
अस्पताल ववकास सममनत/अस्पताल सहयोि सममनतका अध्यक्ष – अध्यक्ष  
ष्जल्ला प्रर्ासन कायायलयका अगधकृत प्रनतननगध १ जना सदहत अस्पताल 
ववकास  
सममनत/अस्पताल सहयोि सममनतका अन्द्य पदागधकारीहरू मध्येिाि जम्मा २ 
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जना – सदस्य 
ष्जल्ला (जन) स्वास््य प्रमखु  – सदस्य 
अस्पताल नमसयङ प्रमखु १ जना – सदस्य 
अस्पतालको ज.स्वा.अ./ज.स्वा.नी./हे.अ./मस.अ.हे.ि.अ. मध्ये १ जना
 – सदस्य 
अस्पतालको मडेडकल रेकडयर/त्याङ्क िांििाि १ जना– सदस्य 
अस्पतालको प्रयोिर्ालािाि १ जना – सदस्य 
अस्पतालको रेडडयोलोजी यनूनििाि १ जना – सदस्य 
उपभोक्ता मञ्चका प्रनतननगध १ जना – सदस्य 
अस्पतालका लखेा प्रमखु १  – सदस्य 
अस्पतालका स्िोर क्रकपर १  – सदस्य 
अस्पतालका मडेडकल सपुररिेन्द्डने्द्ि  – सदस्य सगचव 
जम्मािः १३ जना 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  अस्पतालिाि प्रदान िररने स्वास््य सेवाको िरु्स्तर सधुार हुनेछ। 
 िरु्स्तरीय सेवा उपलब्ध िराई उपभोक्ताको सन्द्तसु्िीमा वदृ्गध ल्याउनेछ र 

समदुायको स्वास््य ष्स्थनतमा पने जोखखमलाई न्द्यनूीकरर् िनेछ। 
 अस्पतालिाि ननस्कन ेजोखखमपरू्य र जोखखम रदहत िोहरमलैा उगचत रूपमा 

व्यवस्थापन िरी स्वास््य चौकीमा काययरत कमयचारी, स्थानीय समदुायका 
व्यष्क्तहरूलाई स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरमलैा िाि हुने सकं्रमर् िाि 
िचाउनेछ। 

 स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरलाई सरुक्षक्षत रूपले बिसजयन िरी स्वास््य 
ससं्थामा स्वच्छ, सिा तथा आनन्द्दमय वातावरर् वातावरर्को मसजयना 
भएको हुनेछ। 

सममनतको काम, 
कतयब्य र 
अगधकार  

 यस मर्षयकसँि सम्िष्न्द्धत िावषयक काययक्रम र िजेि यक्रकन िने। 
 सममनतको िठैक कष्म्तमा चौमामसक रूपमा अननवायय िस्न ु पनेछ अन्द्यथा 

िढीमा मदहनाको एक पिक िस्न सक्नेछ। तर एकै मदहनामा एक पिक 
भन्द्दा िढी पिक िठैक िसेमा सो िठैक वापतको भत्ता रकम भने यस 
क्रक्रयाकलापिाि भकु्तानी ददन पाईदैन। 

 सममनत एव ंकमयचारीहरूको सयंकु्त िठैकिाि न्द्यनूतम सेवा मापदण्ड स्वय ं
ववश्लेषर् िरी परूा िनय िाँकी क्षेत्र पदहचान िरी परे् भएको कायययोजनालाई 
प्राथममकताका आधारमा िजेि िाडिाँड िने।  

 सममनतको िठैकले तपमसलमा उल्लेखखत मर्षयकहरू (िुँदा न.ं १ देखख १० 
सम्म) को अगधनमा रही क्रक्रयाकलापहरूको यक्रकन िनुय पदयछ र सोही 
अनसुार ननर्यय िरी कायय प्रारम्भ िने।  

 अको िठैकमा अनघल्ला ननर्यय िमोष्जम कायय सम्पन्द्न भए नभएको, 
नभएको भए के कनत कारर्ले कायय सम्पन्द्न हुन नसकेको समीक्षा िरी 
यथासक्य चाडो कायय सम्पन्द्न िनय के िनुय पने हो पनुिः ननर्यय िरी प्रक्रक्रया 
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अिाडी िढाउन।े  
 प्राप्त काययक्रम र िजिेको कायायन्द्वयनको अवस्था र सोिाि हुन आएको 

उपलब्धीको िारेमा आ.ि. को अष्न्द्तममा सामाष्जक परीक्षर् िने।  
प्राप्त रकमलाई 
देहाय िमोष्जम 
प्रनतर्त ननधायरर् 
िरी खचय िनुय 
पनेछिः 
 

१ 
अस्पताल ववकास/सहयोि सममनतको िैठक सञ्चालन र सामाष्जक 
परीक्षर् साथै अस्पतालको िावषयक प्रनतवेदन तयारी तथा छपाई खचय 

५ प्रनतर्त 

२ अस्पतालमा Continue Medical Education काययक्रम सञ्चालन ३ प्रनतर्त 

३ 
अस्पताल तथा अस्पताल पररसरको सर सिाइका लागि ज्याला 
खचय 

३ प्रनतर्त 

४ भौनतक संरचनाको ममयत सुधार  १५ प्रनतर्त 

५ अस्पतालजन्द्य िोहोर मैला ब्यवस्थापन तथा संक्रमर् रोकथाम १० प्रनतर्त 

६ 
अस्पतालको लागि अत्यावश्यकीय ववद्युत, खानेपानी तथा ढल 
ननकास ब्यवस्थापन 

१० प्रनतर्त 

७ ष्क्लननकल सेवा ववस्तार/औजार उपकरर् खररद २४ प्रनतर्त 

८ अस्पतालमा िामेसी स्थापना सञ्चालन तथा सुदृढीकरर् २० प्रनतर्त 

९ अस्पतालको स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली सुदृढीकरर् ५ प्रनतर्त 

१० बिरामीहरूका लागि अन्द्य सेवा सवुवधाहरू सुदृढीकरर् िनय ५ प्रनतर्त 
 

क्रक्रयाकलापहरू 
अस्पताल 
ववकास÷सहयोि 
सममनतको िठैक 
सञ्चालन र 
सामाष्जक 
परीक्षर् साथ ै
अस्पतालको 
िावषयक प्रनतवेदन 
तयारी तथा 
छपाई खचय 

 सममनतको िठैक सञ्चालन िदाय आवश्यक पने गचयापान खचय (खाजा खचय) 
र िठैक भत्ता यस मर्षयकिाि खचय िनय सक्रकनेछ।  

 प्रत्येक चौमामसक भकु्तान भए पश्चात (चौमामसक अवधी भकु्तानी भएको 
सात ददन मभत्र) र आगथयक वषय समाप्त भएको १० ददन मभत्रमा ववमभन्द्न 
तहहरूलाई यस क्रक्रयाकलापको िारेमा प्रिनत प्रनतवेदन िनुय पने हुन्द्छ।  

 यसका लागि १३ सदस्यीय कायय सञ्चालन सममनत मध्येिाि िढीमा ५ जना 
सम्मको छुट्िै दिमल े एक ददन प्रनतवेदन तयार िरी तयार भएको 
प्रनतवेदनलाई सम्िष्न्द्धत तहमा पठाउन ुपने छ। सो कायय वापत उक्त दिमले 
एक ददनको िठैक भत्ता सरहको रकम भत्ता स्वरूप भकु्तानी मलन पाउनेछ। 

 तर प्रनतवेदन तयार निरी र सम्िष्न्द्धत तहमा नपठाई भत्ता रकम भकु्तानी 
मलन नपाईने।  

 नािरीकको सावयजननक सवेाप्रनतको चासो र यसको प्रभावकारी अनिुमनलाई 
थप िल पयुायउन सरु्ासन, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने काययक्रम तथा सेवा 
प्रवाहलाई सहभािीमलूक क्रकमसमल ेलेखाजोखा िने काययलाई ब्यवष्स्थत िनय 
अस्पतालले सामाष्जक परीक्षर् िनुय पनेछ।  

 सामाष्जक पररक्षर्मा उठेका सवालहरूको योजना िनाई कायायन्द्वयन िनुय 
पनेछ। 

 सम्िष्न्द्धत अस्पतालहरूले आगथयक वषय २०७४÷०७५ मा अस्पतालिाि भए 
िरेको सेवाहरू सदहतको अस्पतालको िावषयक प्रनतवेदन तयार िरी छपाउन ेर 
सरोकारवाला तहहरूलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ।  
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 यस क्रक्रयाकलापका लागि ववननयोजन भएको रकम प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन 
सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम निढने िरी खचय िनुय पनेछ।  

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय नभई िाकंी रहने अवस्था आएमा 
ववकास÷सहयोि सममनतको िठैकिाि पाररत िरी अस्पतालको सेवा सदुृढ िनय 
उल्लेख भएका अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू तामलकको िुFदा न.ं २ देखख १० सम्मका 
क्रक्रयाहलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 

अस्पतालमाCont

inues Medical 

Educationकायय
क्रम सञ्चालन 

 

 अस्पतालमा काययरत प्राववगधक कमयचारीहरू (Consultants Medical Officers, 

Nursing staffs & Paramedics) को लागि ननयममत रूपमा स्वास््य क्षेत्रका 
ववमभन्द्न ववषयहरूमा छलिल तथा प्रस्ततुीहरू िरी कमयचारी कमयचारीहरूिीच 
स्वास््य क्षते्रका ववषयमा अद्यावगधक (Update) रहनु पने हुन्द्छ।  

 यस्ता क्रक्रयाकलापहरूले िदाय अस्पतालको समग्र अवस्था तथा स्वय ं
कमयचारीहरूकै िीचमा ज्ञान मर्पको आदान प्रदान भई अस्पतालिाि प्रवाह हुने 
सेवाहरूमा अझ सधुार हुने र सेवा ग्राहीहरूले िरु्स्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त 
िने देखखन्द्छ।  

 यदी यस काययक्रममा कुन ै प्रर्ासननक (लेखा/प्रर्ासन) तिय का कमयचारीहरू 
समेत सहभािी हुन चाहन ु हुन्द्छ भने उहांहरूलाई समेत सहभागि िराउन 
सक्रकनेछ।  

 CME का ववषय वस्तहुरूमा स्थानीय स्वास््य समस्या, अस्पतालको 
आवश्यकता, समसामनयक ववषयहरू, अस्पतालको सेवाको िरु्स्तरलाई िेवा 
पगु्ने खालको र उपष्स्थत सवलैाई लाभ ममल्न ेखालको हुन ुपने हुन्द्छ।  

 स्वास््य मन्द्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाि अन्द्तियतिाि समय समयमा 
पररवनत यत नीनत, ननदेमर्का तथा िाईडलाइनहरूमा भएका पररमाजयनहरू तथा 
सरं्ोधन िारेमा पनन यस काययक्रममा राख्नुपने हुन्द्छ।  

 आवश्कता अनसुार अस्पतालसिं सम्वष्न्द्धत जनस्वास््यका ववषयहरूमा 
ष्जल्ला जन÷स्वास््य कायायलय तथा अन्द्य सरोकारवालाहरूसिं समन्द्यय िरी 
CME सञ्चालन िनुय पने हुन्द्छ।  

 यसिाि अस्पतालमा काययरत कमयचारीहरूको ज्ञान तथा मर्पको ननयममत 
रूपमा अद्यावगधक हुने, मसक्ने मसकाउने अवसर प्राप्त भ ैर्कै्षक्षक वातावरर्को 
समेत मसजयना हुने र कमयचारीहरूिीचमा सामदुहक छलिल तथा काययित 
एकताको भावना िढने हुन्द्छ।  

 प्रत्येक हप्ता कक्षा सञ्चालनको लागि समय तामलका तयार िने र कक्षा 
सञ्चालनको लागि अस्पतालका मसननयर कमयचारीहरूलाई सलंग्न िराउने 
भमुमका मेडडकल सपुररन्द्िेन्द्डने्द्िले ननवायह िनुय पदयछ।  

 यो काययक्रम प्रत्येक हप्ता कुन ैएक ननष्श्चत िार, समय तथा स्थान तोकी 
सवलैाई सहभािी हुन प्रेररत िनुय पने हुन्द्छ।  

 काययक्रम भएको ददनमा सहभािीहरूलाई गचया खाजाको ब्यवस्था िने र 
आवश्यक सन्द्दभय पसु्तक तथा र्कै्षक्षक सामाग्रीहरूको जोहो िने।  
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 CME को समय डढे घण्िा देखख दईु घण्िा सम्मको हुनेछ।  

 आवश्यकता तथा सम्भव भएमा अस्पताल भन्द्दा िादहरिाि Consultant हरू 
िोलाई समय समयमा CME सञ्चालन िनय सक्रकनेछ।  

 CME सञ्चालनका लागि एउिा छुट्िै माइन्द्यिू खडा िनुय पने हुन्द्छ। उक्त 
माइन्द्यिूमा तपमसल िमोष्जमको कुराहरू समावेर् भएको हुनेछ।  

 ममनत उल्लेख िनेिः साल/मदहना/ित/ेिार/समय 

 उक्त ददनको CME को सयंोजक/प्रमखु को हो उल्लखे िनेिः 
 उपष्स्थतहरूको वववरर् सदहतको नाम, थर, पद, ससं्था जनाई 

उपष्स्थतहरूको दस्तखत िराउन।े 
 CME काययक्रममा उठेका/उठाईएका तथा छलिल भएका मखु्य मखु्य 

ववषयिस्तहुरू के-के हुन क्रमिद्ध रूपमाउल्लखे िने। 
 CME सञ्चालन भएको ददनको माइन्द्यिूमा सोही ददन सयंोजक ÷ 

प्रमखुिाि प्रमाखर्त िराउने। 
 यस क्रक्रयाकलापका लागि ववननयोजन भएको रकम प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन 

सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम निढने िरी खचय िनुय पनेछ।  

 पनुश्िाः CME सञ्चालन भएका ददनमा समय ममलमेा अस्पतालको न्द्यनूतम 
सेवा मापदण्डहरूको िारेमा समेत छलिल िनय सक्रकनेछ। 

अस्पताल तथा 
अस्पताल 
पररसरको सर 
सिाईका लागि 
ज्याला खचय 

 यस मर्षयकको रकमिाि अस्पताल तथा अस्पताल पररसरको सर सिाईका 
लागि कुन ैज्यालामा कायय िने ब्यष्क्तलाई िोलाएर आंमर्क रूपमा (ज्याला 
दारीमा) काममा लिाउन सक्रकनेछ र ननजहरूको डोर हाष्जर िनाई 
पाररश्रममक (ज्याला) ददन सक्रकनेछ।   

 यस मर्षयकमा राखीएको रकमिाि प्रनत ददन एक देखख नतन जना सम्म 
मदहनामा िढीमा १० ददन सम्म डोर हाष्जरमा आवश्यक पने र देखखएका 
कायय िराउन सक्रकनेछ।  

 अस्पताल तथा अस्पताल पररसरमा के के कायय िने हो यक्रकन िने र सो 
काययका लागि के कनत ब्यष्क्त वा ददन आवश्यक पने हो सो यक्रकन िरी 
कायय िराउन ुपने हुन्द्छ।  

 यस काययको लागि ब्यष्क्तलाई काममा लिाउन े र ननजको डोर हाष्जर 
अद्यावगधक िने ष्जम्मा अस्पताल नमसयङ इन्द्चाजयको हुनेछ। नमसयङ्ि 
इन्द्चाजयले आवश्यक परेमा सहयोिीको रूपमा स्िोरमा कायय िने स्िोर 
क्रकपरको सहयोि मलन सक्न ुहुनेछ।  

 पनछ मागथल्लो तहिाि अनिुमनमा िएको समयमा यस ै िमोष्जम कायय 
भएको नपाईएमा नमसयङ इन्द्चाजय ष्जम्मेवार हुनेछ। नमसयङ इन्द्चाजय मािय त सर 
सिाई भए/नभएको अनिुमन सनुनष्श्चत िने कायय मेडडकल 
सपुररण्िेण्डणे्िकले िनुय पनेछ।  

 यस क्रक्रयाकलापका लागि ववननयोजन भएको रकम प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन 
सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम निढने िरी खचय िनुय पनेछ।  
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 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय नभई िाकंी रहने अवस्था आएमा 
अस्पताल ववकास/सहयोि सममनतको िठैकिाि पाररत िरी अस्पतालको सेवा 
सदुृढ िनय माथी उल्लखे भएका तामलकाको िुँदान.ं १ देखख १० सम्मका 
क्रक्रयाकलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 

भौनतक 
सरंचनाको ममयत 
सधुार  

 अस्पतालहरूले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह िने हँुदा अस्पतालको 
सेवा प्रवाहमा महत्वपरू्य भमूमका ननवायह िने भवन वा भौनतक सरंचना 
उपयकु्त भएन भने सेवा प्रवाह िनयमा अवरोध उत्पन्द्न हुन्द्छ। भौनतक 
सरंचनाहरूको ननयममत ममयत सधुारका लागि ष्जल्ला अस्पतालहरूलाई 
सदुृढीकरर् तथा सेवा सञ्चालन िनय ववमभन्द्न क्रक्रयाकलाप मर्षयकमा प्राप्त 
भएको रकमिाि खचय िनय सक्रकनेछ।  

 यो काययक्रममा प्राप्त कुल िजेि मध्येिाि भौनतक सरंचनाको ममयत सधुार 
मर्षयकमा खचय िनय सक्रकने।  

 यस क्रक्रयाकलापिाि प्रत्यक्ष सेवा सञ्चालन हुने कक्षहरूलाई पदहलो 
प्राथममकतामा राखी कायय िनुय पनेछ। जसअन्द्तियत भवनको अवस्था अनसुार 
झयालढोका, भईु, मभत्ताहरू, मसमलङ, ल्याव, एक्सरे, इमरजेन्द्सी, ओ.वप.डी., इण्डोर, 
ओ.िी., प्रसनूत कक्ष, प्रनतक्षालय, र्ौचालय आददको ममयत सधुार मखु्य रूपमा 
पदयछन।  

 अस्पतालको साइनवोडय देखख मलएर सेवा ददने भवनहरू, आवास भवन, प्रत्येक 
वाडयहरू, कोठाहरू, िेड लिायत प्रत्येकमा नाम वा नम्िर अद्यावगधक िनुय 
पनेछ।  

 त्यसिैरी अस्पतालको नािरीक वडापत्र निनाएको भएमा सो समेत तयार 
िरी राख्न ु पनेछ। तर ववित वषयमा यो कायय भ ै सकेको छ भने यस 
आ.ि.मा आवश्यक नपने।     

 अस्पताल भवन तथा पररसर मभत्र पयायप्त मात्रामा उज्यालो हुने िरी 
ब्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

 अस्पताल भवन तथा पररसर मभत्रका सरंचनाहरूमा रंिरोिन िनय सक्रकनेछ। 
 िजेिले पिेुमा अस्पताल पररसरको िािो, ररिेननङवाल, कम्पाउण्डिाल, काडतेार 

आददको ममयत सधुार काययमा खचय िनय सक्रकनेछ।  

 भौनतक सरंचनाको ममयत सधुार िने काययमा खचय िदाय सममनतिाि के कायय 
िने हो सममनतको ननर्यय पनछ भवन ववभाि वा ववभाि अन्द्तियतका 
डडमभजन कायायलय वा ष्जल्ला प्राववगधक कायायलयिाि ववस्ततृ लाित ष्स्िमेि 
िराई प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ। 

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकमिाि यस आ.ि.मा भौनतक 
सरंचनाहरूको ममयत सधुारमा खचय िनयआवश्यक छैन भने अस्पताल 
ववकास/सहयोि सममनतको िठैकिाि पाररत िरी अस्पतालको सेवा सदुृढ िनय 
उल्लेख भएका अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू तामलकाको िुदँा न.ं १ देखख १० सम्मका 
क्रक्रयाहलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 
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अस्पतालजन्द्य 
िोहोर मलैा 
ब्यवस्थापन तथा 
सकं्रमर् रोकथाम  

अस्पतालिाि उत्पन्द्न हुने साधारर् र हाननकारक िोहोरमलैालाई उगचत तवरल े
छुट्याएर ब्यवस्थापन िरेमा मानव स्वास््य र वातावरर्मा अव्यवष्स्थत 
िोहोरमलैािाि हुने असरिाि िचाउन सक्रकन्द्छ। “ िोहोरमलैा ब्यवस्थापन ऐन 
२०६८”  ले िोहरमलैालाई ब्यवष्स्थत रूपमा ववसजयन िनुयपने िारे काननुी 
प्रावधान खडा िरेकोछ।  

प्रत्येक अस्पतालहरूले अननवाययरूपमा Health Care Waste Management Guideline 

2014 मा उल्लखे िरे अनसुार स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहर मलैाको ब्यवस्थापन 
िनुय पदयछ।  

यस ैसन्द्दभयमा चाल ुआ.ि.मा “ अस्पतालहरूको िरु्स्तर एव ंसेवा सदुृढीकरर्”  

अन्द्तियत छुट्याईएको िजिेको पररगधमभत्र रहेर अस्पतालले ननम्न क्रक्रयाकलापहरू 
िनय सक्रकनेछ।  

 प्रत्येक अस्पतालल े स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहोरमलैा ब्यवस्थापन सममनत 
िठन िनुय पने हुन्द्छ। अस्पताल मभत्र िोहोरमलैा ब्यवस्थापनको लागि 
छुट्याएको रकमलाई १०० प्रनतर्त मानी १० प्रनतर्त सम्म स्वास््य 
ससं्थाजन्द्य िोहोरमलैा ब्यवस्थापन सममनतको ननयममत िठैकको लागि खचय 
िनय सक्रकनेछ।  

 यस ै १० प्रनतर्त मभत्रिाि स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहोरमलैाको जानकारी 
ददने उद्देश्यले िररने छलिल÷िठैक सञ्चालन िदाय प्रचमलत आगथयक 
प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम खचय िनुय पनेछ। िांकी ९० प्रनतर्त 
िजेि िोहोरमलैा ब्यवस्थापनको लागि (नेपाल सरकार, स्वास््य 
मन्द्त्रालयको Health Care Waste Management Guideline 2014 अनसुार 
सामग्रीहरू खररद िनुय पदयछ।  

 खरीद िनुय भन्द्दा अिाडी औजार उपकरर्हरूको मौज्दात सगूच तयार िरी 
चाल ुहालतमा रहे नरहेको हेरी सञ्चालनमा नआउने भएमामात्र, प्रनतस्थापन 
वा औजार उपकरर्हरू न ैनभएमा नया ंखररद िनय सक्रकनेछ। 

 िाकँी रहेको ९० प्रनतर्त िजेि िोहरमलैा ब्यवस्थापनको लागि स्वास््य 
मन्द्त्रालय, स्वास््य सेवा ववभाििाि प्रकामर्त Health Care Waste 

Management Guideline 2014 मा उल्लेख िरीए िमोष्जम सामग्रीहरू खररद 
िनुय पदयछ। ित आ.ि.हरूमा अिोक्लेभ ममेसन खररद भसैकेको भए सो 
अिोक्लेभ मेमसन पनुिः यस वषयको िजिेिाि खररद िनय पाइने छैन। सो 
खररद िरीसकेको अिोक्लेभिाि ननदेमर्कामा ददईए िमोष्जम स्वास््य 
ससं्थाजन्द्य िोहरमलैाको ब्यवस्थापन िनुय पदयछ। 

 अिोक्लेभ ममेसन खररद हाल सम्म पनन निरेको भएमा चाल ुआ.ि.को 
िजेििाि सवयप्रथम अिोक्लेभ खररद िनुय पदयछ। यो अिोक्लभे मेमसन 
स्वास््य ससं्थाजन्द्य हाननकारक िोहरमलैा ननमयमलकरर् िने उद्देश्यमा 
मात्र प्रयोि िनुय पदयछ। अस्पतालको अन्द्य काययमा प्रयोिमा लिाउन 
पाइदैन।  
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 अन्द्य सामग्रीहरू खररद िन ै पने भएमा ननम्न मलखखत प्राथममकता 
क्रमअनसुार सामग्री खररद िनुय पदयछ।  

 अिोक्लेभ मेमसन ननदेमर्कामा उल्लखे भए िमोष्जम (हाननकारक 
िोहरमलैा ननमयलीकरर्को लागि मात्र) 

 Needle Cutter/ Needle Destroyer  

 िोहोरहरू वाडयिाि स्िोरेज क्षेत्रमा ओसारपसार िनयको लागि िमलहरूको 
ब्यवस्था िनुय पदयछ। साथै वाडय मभत्रको लागि ववमभन्द्न Container 

राखी िली िनाउनपुदयछ।वाडय मभत्रको िली र ओसारपसार िने िली दईु 
िरक िरक प्रकारका िलीहरू हुन।  

 Health Care Waste Management Guideline 2014 (MoH, DoSH) मा 
उल्लेख भए अनसुार ववमभन्द्न रंिका वाष्ल्िनहरू खरीद िनुय पदयछ, 

साथै गचम्िा, वािाहरू आवश्यकता अनसुार खरीद िने।  

 सामान्द्य र हाननकारक िोहोर Waste Disposal Area मा राख्नको लागि 
ठुला ड्रमहरू आवश्यकता अनसुार खरीद िनय सक्रकनछे।  

 यस मर्षयकमा प्राप्त िजेििाि िढीमा रू. ५० (पचास) हजार सम्म 
मात्रको खचय िने िरी िोहोरमलैामा कायय िने स्वीपर, ष्क्लनर र अन्द्य 
ब्यष्क्तको लागि ििु, एप्रोन, मास्क, ग्लोब्स, िोपी सदहत क्लोररन 
सोलसुन÷पाउडर, क्रिनेल खरीद िनय सक्रकनेछ।  

 मागथ िुदँाित (क्रम अनसुार) उल्लखे िरेिमोष्जम सामग्री खररद 
िनुय नपरेमा जस्तिैः अिोक्लेभ मेमसन, Needle Cutter/Needle destroyer 

िली आदद खररद िनुय नपरेमा मात्र िांकी रकम िायो ग्याँस प्लान्द्ि 
िनाउनमा खचय िनय सक्रकनछे।  

नोटाः  

 यस मर्षयकमा छुट्याईएको िजेि अन्द्य प्रयोजनमा खचय िनय पाइने छैन र 
खचय िदाय प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम िनुय 
पनेछ।  

 यस मर्षयकमा छुट्याईएको िजेििाि खाल्डो खन्द्ने, ढल सिा िने, ििैंचा 
िनाउन,े िािो सिा िने आदद काययमा खचय िनय पाइदैन।  

 िोहोरमलैा ब्यवस्थापनका क्षेत्रमा िजिे खचय िने क्रक्रयाकलापहरू ननधायरर् 
िदायअस्पतालजन्त्य िोहोरमलैा ब्यवस्थापन सममनत का पदागधकारीहरू 
समेतलाई िठैकमा आमन्द्त्रर् िरी ननर्यय िनुय पनेछ।  

 ववितमा िोहरमलैा ब्यवस्थापनको लागि अिोक्लेभ मेमसन खररद 
िरीसकेको भए र सो अन्द्य काययमा प्रयोि भ ैरहेको छ भने हाननकारक 
िोहरमलैा ननमयमलकरर्को लागि सो अिोक्लेभ प्रयोि िनुय पदयछ।  

 Health Care Waste Management Guideline 2014 (Ministry of Health, 

Department of Health Service) www.mohp.gov.np मा राखीएको छ। 
अस्पतालको 
लागि 

 ववित वषयहरू देखखका ववद्यतु महसलु िक्यौता लिायत पयायप्त मात्रामा 
खानेपानीको आपनूतय हुन नसकी कनतपय अस्पतालहरूको सरसिाई, सेवा 

http://www.mohp.gov.np/
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अत्यावश्यकीय 
ववद्यतु, खानेपानी 
तथा ढल ननकास 
ब्यवस्थापन  

प्रदान आदद लिायतका काययमा कदठनाई भईरहेको अवस्था छ। यसका 
साथै प्रयोि भईसकेको पानी, अन्द्य तरल पदाथय र ढलको उगचत ननकास 
नभई अस्पताल पररसर न ै दिुयष्न्द्धत भई सकं्रमर्को जोखखम रहेको 
देखखएकोछ।  

 तसथय खानेपानी तथा ढल ननकास ब्यवस्थापनका लागि यस मर्षयक 
“ ष्जल्ला अस्पतालहरूको िुर्स्तर एव ंसेवा सुदृढीकरर्”  अन्द्तियतको रकम 
खचय िने िरी ववननयोजन िररएकोछ। जस अन्द्तियत ननम्नमलखखत कायय 
िनय सक्रकनेछ। 

 अस्पतालको लागि ननयममत ववद्यतु आपनूतयको ब्यवस्था िनुय पने हुन्द्छ। 
यसका लागि अस्पतालको नाममा िक्यौतामा रहेको रकम यस मर्षयक न.ं 
६ मा छुट्याईएको प्रनतर्तको रकमिाि भकु्तानी िनय सक्रकन्द्छ तर सो 
भकु्तानी िनुय भन्द्दा पदहल े अस्पतालल े उगचतरूपमा ववद्यतु खपत िने 
ववषयमा योजना िनाउन ुपनेछ। जसका लागि अस्पतालमा ववद्यतु प्रयोि 
िदाय ममतब्ययीता अपनाउन ुपने हुन्द्छ।  

 कमयचारीहरूको ब्यष्क्तित प्रयोिमा रहेका आवास भवन तथा कोठाहरूमा 
ववद्यतुको ममिर/सवममिर जडान िने। उक्त ममिर/सवममिरिाि उठेको 
रकम सम्िष्न्द्धत कमयचारीहरूले न ै भकु्तानी िनुयपने िरी ब्यवस्था 
ममलाउने। कमयचारीहरूको ब्यष्क्तित प्रयोिमा रहेका आवास भवन तथा 
कोठाहरूको ववद्यतुको महर्लु भने यस मर्षयकिाि भकु्तान िनय पाईने 
छैन।  

 पानी आपनूतय, सरसिाई, अस्पतालजन्द्य लिुािािाको सरसिाई, बिरामीहरूको 
लिुािािोको सरसिाई, बिरामी तथा कुरूवाहरूको नहुाईधुहाई, पानीको 
महुानको ब्यवस्था, पानीको पाईप ब्यवस्था, पानी ट्यांकी वा अण्डरग्राउण्ड 
पानी ियांकी ननमायर् वा पानी ियांकी खरीद, धारा तथा िेमसन÷मसकं वा 
ढल ननकास आदद धारा, पाइपलाईनको ममयत सधुार, प्लष्म्िङ, धाराको ममिर 
राख्न, पानी तान्द्ने पम्प प्रयोि िनय, बिरामीहरूको लिुािािोको सरसिाइमा 
प्रयोि हुने वामसङ्ि मेमसन, आवश्यकता अनसुार िािर पम्प खररद तथा 
जडान िनय आददमा खचय िनय सक्रकनेछ।  

 अस्पतालको प्रसव कक्ष/सतु्केरी कक्षमा तातो न्द्यानो हुने ब्यवस्था िनय।  

 अस्पतालको र्ौचालय, र्ौचालयमा पयायप्त पानी तथा र्ौचालयिाि ननस्कने 
िोहोरमलैाको लागि उगचत ढल ननकासको ब्यवस्था िनय।  

 खचय िदाय के कायय िने हो कायय सञ्चालन सममनतको ननर्यय पनछ 
सम्िष्न्द्धत तहिाि ववस्ततृ लाित ष्स्िमिे िराई प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन 
सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ।  

 यदी यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय िनयआवश्यक छैन वा रकम 
िचत हुने भयो भने अस्पताल ववकास/सहयोि सममनतको िठैकिाि पाररत 
िरी ष्जल्ला अस्पतालहरूको िरु्स्तर एव ं सेवा सदुृढीकरर् मर्षयकमा 
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उल्लेख भएका िुदँा न.ं ४ देखख ११ सम्मका क्रक्रयाकलापहरूमा मात्र खचय 
िनय सक्रकने। 

ष्क्लननकल सेवा 
ववस्तार/औजार 
उपकरर् खररद 

 मौजुदा औजार उपकरर्हरू तथा ववमभन्द्न तहहरूिाि प्राप्त भएका औजार 
उपकरर्िाि सेवा प्रदान िनय अपिु भई ननयममत सवेा सञ्चालनमा िाधा 
पगुिरहेको अवस्थामा ती उपकरर्हरूको प्रनतस्थापन वा नया ंखरीद कायय 
लागि यस मर्षयक “ष्जल्ला अस्पतालहरूको िरु्स्तर एव ंसेवा सदुृढीकरर्” 

अन्द्तियत रकम ववननयोजन िररएकोछ।  

 खरीद िनुय भन्द्दा अिाडी औजार उपकरर्हरूको मौज्दात सचूी तयार िरी 
चाल ुहालतमा रहे नरहेको हेरी सञ्चालनमा नआउने भएमामात्र प्रनतस्थापन 
वा औजार उपकरर्हरू न ैनभएमा नया ंखररद िनय सक्रकनेछ। अस्पतालल े
खररद िने औजार उपकरर्हरूको सचूी न्द्यनूतम सवेा मापदण्ड (Minimum 

Service Standards) को अनसुचूीमा उल्लखे भए िमोष्जम मात्र हुन ुपनेछ। 
साथै यसरी खररद िररने औजार उपकरर्हरू आपनूतय ब्यवस्था महार्ाखाल े
ननधायरर् िरेको स्पेमर्क्रिकेसन (spec.dohslmd.gov.np मा उपलब्ध छ) 
िमोष्जम खररद िनुय पनेछ।  

 खररद िनुय पवूय ष्जल्ला स्वास््य कायायलयको समन्द्वयमा स्वास््य सेवा 
ववभािल े कुन ै औजार उपकरर् त्यस अस्पतालमा पठाउने योजना वा 
पठाउंदै छ वा छैन सो को यक्रकन पश्चात मात्र प्रक्रक्रया अिाडी िढाउने। 
पठाउने योजनामा छ भने उक्त औजार उपकरर् खररद निने।  

 एक्सरे, अल्िासाउण्ड, इ.सी.जी. मेमसनहरूको ननयममत ममयत सधुार, एक्सरे 
क्रिल्म, डभेलपर क्रिक्सर, अल्िासाउण्ड, इ.सी.जी.का लागि जेल, 

पेपरहरूआदद खररद िनयमा खचय िनय सक्रकनेछ।  

 प्रयोिर्ाला सेवा सञ्चालन भ ै रहेका कोठाहरूको ममयत सधुार, रंिरोिन 
लिायत आवश्यक सानानतना (केन्द्रिाि आपनूतय नहुने खालका सामग्रीहरू, 

केममकल्स, ररएजेण्ि, आदद) सामग्रीहरूमा खचय िनय सक्रकनेछ।  

 खचय िदाय औजार उपकरर् खररद वा ममयत के िनुय पने हो सम्भव 
भएसम्म िायोमेडडकल इष्न्द्जननयर/िेष्क्नमसयनको सल्लाह सझुावमा कायय 
सञ्चालन सममनतको ननर्यय पनछ मात्र सम्िष्न्द्धत तहिाि ववस्ततृ लाित 
इष्स्िमेि िराई प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम 
िनुय पनेछ। 

 ब्यवस्थापन महार्ाखािाि अस्पताल औजार/उपकरर् ममयत सभंार कायय 
प्रारम्भ भएपनछ ममयत िने ष्जम्मा पाएको ससं्थािाि ममयत सभंार िराउन ु
पनेछ र तत्पश्चात ममयतमा रकम खचय िनय पाईने छैन। यसका लागि 
ष्जल्ला स्वास््य कायायलयसिं समन्द्वय िनयसक्रकनेछ । 

 यदी यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय िनयआवश्यक छैन वा रकम 
िचत हुने भयो भने अस्पताल ववकास/सहयोि सममनतको िठैकिाि पाररत 
िरी जजल्ला अस्पतालहूको िणुस्तर एव ं सेवा सदुृढीकरण मर्षयकमा 
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उल्लेख भएका िुदँा न.ं ४ देखख ११ सम्मका क्रक्रयाकलापहरूमा मात्र खचय 
िनय सक्रकने। 

अस्पतालमा 
िामेसी स्थापना 
सञ्चालन तथा 
सदुृढीकरर् 

नेपाल सरकार स्वास््य मन्द्त्रालयद्धारा जारी अस्पताल िामेसी सेवा ननदेमर्का, 
२०७२ ले ननददयटि िरे िमोष्जम अस्पतालहरूले बिरामी तथा सेवाग्राहीहरूलाई 
िरु्स्तरीय िामेसी सेवा प्रवाह एव ंसञ्चालन िनुय पनेछ। यस मर्षयक “ष्जल्ला 
अस्पतालहरूको िरु्स्तर एव ंसेवा सदुृढीकरर्” अन्द्तियत २० प्रनतर्तसम्म रकम 
ववननयोजन िररएकोछ।  

 अस्पतालको िामेसीमा औषधी र औषधीजन्द्य सामग्रीहरू न्द्यनूतम सेवा 
मापदण्ड (Minimum Service Standards) को अनसुचूीमा उल्लेख भए 
िमोष्जमका ननयममत उपलब्ध िराउने सनुनष्श्चतता िनुय पनेछ।  

 स्वास््य मन्द्त्रालयद्धारा जारी अस्पताल िामेसी सेवा ननदेमर्का, २०७२ 
यस ै ननदेमर्कामा समावेर् िररएकोछ। सोही िमोष्जम अस्पतालल ेआफ्न ै
िामेसी अननवायय रूपमासञ्चालनमा ल्याउन ुपनेछ।  

अस्पतालको 
स्वास््य 
ब्यवस्थापन 
सचूना प्रर्ाली 
सदुृढीकरर् 

अस्पतालिाि उपलब्ध भएका सेवा सवुवधाहरूको सदह तररकाले रेकडड यङ्ि तथा 
ररपोदियङ िरी अस्पतालको सेवा प्रवाहको िारेमा जनमानसमा सचूना प्रवाह िनुय 
पदयछ। अस्पतालिाि ददइने सेवाको अमभलेखन प्रर्ाली अद्यावगधक र दरुूस्त 
भएन भने अस्पतालल ेजनतसकैु राम्रो सेवा ददए पनन सो को जस अस्पताललाई 
जांदैन। त्यसलै ेअस्पतालिाि ददइने सेवाहरूको सचूना ब्यवष्स्थत िनयका लागि 
यस मर्षयक अन्द्तियत ५ प्रनतर्त सम्म रकम खचय िनय सक्रकने प्रस्ताव 
िररएकोछ।  

 यस र्ीषयकिाि सचूना ब्यवष्स्थत िनयका लागि मेडडकल रेकडय र्ाखामा 
आवश्यक ववमभन्द्न काडय/ष्स्लपहरू/रष्जटिर (केन्द्रिाि आपनूतय हुने भन्द्दा 
िाहेक), पेपरहरू, कम्प्यिूर (डसे्किप), वप्रन्द्िर, य.ूपी.एस., स्क्यानर, 
इमेल, इन्द्िरनेि सेवा आदद जडान तथा सञ्चालन िनय सक्रकनेछ। 
त्यसिैरी आवश्यक पने भौनतक पवूायधारहरूमा दराज, पेसेन्द्ि िाइल, यायक, 

िेिलु, कुसीमा खचय िनय सक्रकनेछ। (यो कायय ित वषयन ैभ ैसकेको भए 
यस वषय िनुय आवश्यक छैन)।  

 यदद अस्पतालमा मेडडकल रेकडयरको दरवन्द्दी छ तर कमयचारी छैनन ्भने 
अथवा अस्पताल नामाकरर् भएका तर दरिन्द्दीन ै नभएको अवस्थामा 
अस्पतालका अन्द्य पदका कमयचारीिाि मेडडकल रेकडयको ननयममत रेकडड यङ 
ररपोदियङ िनयका लागि यस र्ीषयकमा छुट्याईएको रकमलाई अस्पताल 
ववकास/सहयोि सममनतको ननर्यय िमोष्जम ननजले दैननक िदै आएको 
कामकाजको अनतररक्त यस काययमा लिाउन सक्रकने तर सो कायय 
िरेवापत ननजलाई थप इन्द्सेष्न्द्िभ सवुवधाको ब्यवस्था िनय सक्रकनेछ।  

 अस्पतालल ेअननवायय रूपमाअनलाइन डािा इन्द्िी िनुय पनेछ।  

 अस्पतालको डािालाई चार चार मदहनामा ववश्लेषर् िरी सममनतको 
िठैकमा प्रस्ततु िनुयपने। 
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 यस मर्षयकको रकमिाि अस्पतालको पेष्जङ मसटिम स्थापना साथ ै
अस्पतालल े ददन ेसेवा सवुवधा, समय आददका िारेमा स्थानीय एि एम 
िाि प्रचार प्रसार िनुयपने।  

 यस मर्षयकमा रकम खचय िदाय के कायय िने हो कायय सञ्चालन 
सममनतको ननर्यय पनछ मात्र प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन 
ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ। 

 यदी यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय िनय आवश्यक छैन वा रकम 
िचत हुने भयो भने अस्पताल ववकास÷सहयोि सममनतको िठैकिाि 
पाररत िरी जजल्ला अस्पतालहूको िणुस्तर एव ं सेवा सदुृढीकरण 
मशषइकमा उल्लेख भएका िुदँा न.ं १ देखख १० सम्मका क्रक्रयाकलापहरूमा 
मात्र खचय िनय सक्रकने। 

बिरामीहरूका 
लागि अन्द्य सेवा 
सवुवधाहरू 
सदुृढीकरर् िनय 

मागथ उल्लेखखत क्रक्रयाकलापहरू िाहेक अस्पतालको अन्द्य सेवा सवुवधाहरू 
सदुृढीकरर् िनय तथा आकष्स्मक सेवा सञ्चालनका लागि सामग्रीहरू, ननयममत 
खानेपानीको ब्यवस्था, औषधी (लाइि सेमभङ) लिायत तन्द्ना, तक्रकया, मसरक, 

कम्िल, तक्रकयाको खोल, आकष्स्मक कक्षको लागि पदाय, िेडसाइड पदाय, पयायप्त 
उज्यालोको लागि िवत्तहरू, अस्पताल पररसरमा खम्िा (पोल) सदहतको सोलार 
ित्ती, आदद काययका लागि यस मर्षयक “जजल्ला अस्पतालहूको िणुस्तर एव ंसवेा 
सदुृढीकरण” अन्द्तियत५ प्रनतर्त सम्म रकम खचय िनय सक्रकनेछ।   

 यस र्ीषयकमा रकम खचय िदाय प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन 
ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ। 

 यदी यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय िनय आवश्यक छैन वा रकम 
िचत हुने भयो भने अस्पताल ववकास÷सहयोि सममनतको िठैकिाि 
पाररत िरी जजल्ला अस्पतालहूको िणुस्तर एव ं सेवा सदुृढीकरण 
मर्षयकमा उल्लखे भएका िुदँा न.ं १ देखख १० सम्मका क्रक्रयाकलापहरूमा 
मात्र खचय िनय सक्रकने। 

िजेि प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम तथा अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का अनसुार 
हुन ु पनेछ। साथ ै मागथ तामलकामा उल्लेखखत प्रत्येक अस्पतालहरूलाई यस 
आ.ि. २०७४÷०७५ का लागि िावषयक रू.२४ लाखका दरल े र अछाम 
अस्पताललाई भने रू. २७ लाख िजेिको ब्यवस्था िररएकोछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल अस्पतालको ब्यवस्थापकीय पक्ष सदुृढ भई अस्पतालिाि प्रदान िररने न्द्यनूतम 
स्वास््य सेवाको सनुनष्श्चतता भएको हुनेछ।  

८.५ प्राथममक स्वास््य केन्त्रहूको सेवा सदुृढीकरण 

उद्देश्य प्राथममक स्वास््य केन्द्रको ब्यवस्थापकीय पक्ष सदुृढ िरी प्राथममक स्वास््य 
केन्द्रस्तरिाि प्रदान िररने न्द्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्डको सनुनष्श्चतता 
िनय सहयोि पयुायउने। 
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काययक्रमको नाम एक्रककृत ष्जल्ला स्वास््य काययक्रम ब्यवस्थापन महार्ाखा 

लक्षक्षतसमहू देर् भर रहेका प्रत्येक प्राथममक स्वास््य केन्द्रहरू 
काययक्रम सञ्चालन 
िने ननकाय 

प्राथममक स्वास््य केन्द्र 

काययक्रमसञ्चालनप्रक्रक्र
या 

 प्राथममक स्वास््य केन्द्रको सेवा प्रवाहलाई ननयममत, िरु्स्तरीय र 
भरपदो िनाउन कमयचारीका साथै प्राथममक स्वास््य केन्द्रको सञ्चालन 
तथा ब्यवस्थापन सममनत िठन भएकोछ।  

 प्राथममक स्वास््य केन्द्रलाई ब्यवष्स्थत, िरु्स्तरीय र सेवाग्राही केष्न्द्रत 
िनाउन प्रत्येक ब्यष्क्त त्यसमा पनन सममनतका पदागधकारीहरूको 
महत्वपरू्य भमूमका रहेको हुन्द्छ। 

 प्राप्त रकम खचय िनुय अनघ तपमसलमा उल्लेखखत कायय सममनतको 
िठैकिाि प्राथममक स्वास््य केन्द्रको ितयमान अवस्था, सधुार िनुय पने 
प्राथममकताका ववषयहरू, अपेक्षक्षत प्रनतिल सदहतको कायययोजना तयार 
िरी जनसाधारर् (ववर्षेिरी िरीव, अपांिता भएका ब्यष्क्त, मदहला 
ज्येटठ नािरीक समेत) बिरामीहरूलाई िरु्स्तरीय सेवा उपलब्ध िराउने 
उद्देश्य रहेको हुनपुछय ।  

 प्राथममक स्वास््य सेवाको न्द्यनूतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service 

Standards of PHCC) लाई परू्यरूपमा अध्ययन िरी सो मा उल्लखे भएका 
ववषयहरूलाई प्राथममकताका साथ कायायन्द्वयन िनुय पने हुन्द्छ।  

सममनतको िठन 
प्राथममक स्वास््य केन्द्रको सदुृढीकरर् तथा ननयममत सेवा सञ्चालन िनय 
तामलकामा उल्लखेखत क्रक्रयाकलाप मर्षयकमा छुट्याईएको एकमटुठ रकमलाई 
ब्यवष्स्थत तररकाल े सञ्चालन िनयका लागि देहाय िमोष्जमको 
पदागधकारीहरूको सलंग्नतामा कायय सञ्चालन सममनत िठन िनुय पनेछिः 
 प्राथममक स्वास््य केन्द्र सञ्चालनतथा ब्यवस्थापन सममनतका अध्यक्ष – 

अध्यक्ष  
 प्रा.स्वा.केन्द्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सममनतका अन्द्य 

पदागधकारीहरू मध्येिाि २ जना  – सदस्य 
 प्रा.स्वा.केन्द्रको नमसयङ प्रमखु १ जना     – सदस्य 
 प्रा.स्वा.केन्द्रको ज.स्वा.अ./ज.स्वा.नी./हे.अ./मस.अ.हे.ि.अ. 

मध्ये १ जना– सदस्य 
 प्रा.स्वा.केन्द्रको प्रयोिर्ालािाि १ जना – सदस्य 
 प्रा.स्वा.केन्द्रको मस.अ.न.मी./अ.न.मी. मध्ये १ जना– सदस्य  
 प्रा.स्वा.केन्द्रको स्िोर हेने (दरवन्द्दी मभत्रको कमयचारी) १ जना– सदस्य 
 प्रा.स्वा.केन्द्रको मेडडकल अगधकृत – सदस्य सगचव 
जम्मािः ९ जना 
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सममनतको काम, 
कतयब्य र अगधकार 

 यस मर्षयकसिं सम्िष्न्द्धत िावषयक स्वीकृत काययक्रम र िजेि यक्रकन 
िने। 

 प्राथममक स्वास््य केन्द्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सममनतको िठैक 
समय अभावमा कष्म्तमा चौमामसक रूपमा अननवायय िस्ननु ैपनेछ तर 
समय ममलेमा मदहनामा एक पिक िस्न सक्नेछ। तर एकै मदहनामा 
एक पिक भन्द्दा िढी पिक पिक िठैक िसेमा सो िठैक वापतको भत्ता 
रकम भने यस मर्षयकिाि भकु्तानी ददन पाईदैन।  

 सममनत एव ं कमयचारीहरूको सयंकु्त िठैकिाि न्द्यनूतम सेवा मापदण्ड 
स्वय ं ववश्लेषर् िरी परूा िनय िाँकी क्षते्र पदहचान िरी पेर् भएको 
कायययोजनालाई प्राथममकताका आधारमा िजिे िाडिाडँ िने।  

 सममनतको िठैकल ेतपमसलमा उल्लखेखत मर्षयकहरू (िुँदा न.ं १ देखख ६ 
सम्म) को अगधनमा रही क्रक्रयाकलापहरूको यक्रकन िनुय पदयछ र सोही 
अनसुार ननर्यय िरी कायय प्रारम्भ िने।  

 अको िठैकमा अनघल्ला ननर्यय िमोष्जम कायय सम्पन्द्न भए नभएको, 
नभएको भए के कनत कारर्ले कायय सम्पन्द्न हुन नसकेको समीक्षा िरी 
यथासक्य चाडो कायय सम्पन्द्न िनय के िनुय पने हो पनुिः ननर्यय िरी 
प्रक्रक्रया अिाडी िढाउने। 

प्राप्त रकमलाई 
देहाय िमोष्जम 
प्रनतर्त ननधायरर् 
िरी खचय िनुय 
पनेछ। 

१ 
प्राथममक स्वास््य केन्द्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सममनतको 
िैठक सञ्चालन, लेखा परीक्षर् र सावयजननक सुनुवाई 

२३.३% 

२ भौनतक संरचनाको ममयत सुधार १६.७% 

३ 
स्वास््य संस्थाजन्द्य िोहोर मैला ब्यवस्थापन तथा सकं्रमर् 
रोकथाम 

१६.७% 

४ 
प्रा.स्वा.केन्द्रको लागि अत्यावश्यकीय ववद्युत, खानेपानी तथा ढल 
ननकासको ब्यवस्थापन 

१६.७% 

५ ष्क्लननकल सेवा ववस्तार/औजार उपकरर् खररद १६.७% 

६ बिरामीहरूका लागि अन्द्य सेवा सवुवधाहरू सुदृढीकरर् १०% 
 

क्रक्रयाकलापहरुिः  

१ प्राथममक स्वास््य 
केन्द्र सञ्चालन तथा 
ब्यवस्थापन 
सममनतको िठैक 
सञ्चालन, लेखा 
परीक्षर् र 
सावयजननक सनुवुाई 

 सममनतको िठैक सञ्चालन िदाय आवश्यक पने गचयापान खचय (खाजा 
खचय) र िठैक भत्ता यस मर्षयकिाि खचय िनय सक्रकनेछ। िठैक 
सञ्चालनका लागि खचय िदाय प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन 
ननयम िमोष्जम निढने िरी खचय िनुय पनेछ।  

 आगथयक वषय समाप्त हुन ु भन्द्दा १५ ददन अिाडी प्राथममक स्वास््य 
केन्द्रले ष्जल्लामा दताय भएका दतायवाला लेखापरीक्षकिाि आफ्नो 
प्राथममक स्वास््य केन्द्रको सम्परू्य लखेापरीक्षर् िरी िराई सो को 
जानकारी सम्पष्न्द्धत पामलका तथा ष्जल्ला जन/स्वास््य कायायलयमा 
उपलब्ध िराउन।े  

 सो लेखापरीक्षर् काययका लागि प्रचमलत दर अनसुार यस ै मर्षयकको 
रकमिाि भकु्तानी ददन सक्रकन।े लेखापरीक्षर् प्रनतवेदन सदहत १ ददने 
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सावयजननक सनुवुाई काययक्रम आयोजना िने। 
 िठैक सञ्चालन तथा लेखापरीक्षकको खचयको लागि ववननयोजन भएको 

यस मर्षयकको रकम प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम िमोष्जमको पररगध 
मभत्र रही खचय िनुय पनेछ।  

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकम खचय नभई िाकँी रहने अवस्था 
आएमा प्राथममक स्वास््य केन्द्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सममनतको 
िठैकिाि पाररत िरी प्रा.स्वा.केन्द्रको सेवा सदुृढ िनय उल्लेख भएका 
अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू तामलकको िुँदा न.ं २ देखख ६ सम्मका 
क्रक्रयाहलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 

२.भौनतक सरंचनाको 
ममयत सधुार 

 भौनतक सरंचनाहरूको उगचत ममयत सम्भार भएन भने आय ुकम भएर 
उपयकु्त समयसम्म सेवा ददन नसक्न ेअवस्था हुन्द्छ। त्यस्तो अवस्था 
आउन नददन अथवा त्यसको आय ूलम्व्याउन ननयममत रूपमा ममयत, 
सम्भार हुन अत्यावश्यक हुन्द्छ। प्रा.स्वा.केन्द्रहरूले सवेाग्राहीलाई प्रत्यक्ष 
रूपमा सेवा प्रवाह िने हँुदा सेवा ददने भवन वा भौनतक सरंचना 
उपयकु्त भएन भने सेवा प्रवाह िनयमा अवरोध उत्पन्द्न हुन्द्छ। भौनतक 
सरंचनाहरूको ननयममत ममयत सधुारका लागि यस मर्षयकमा छुट्याईएको 
रकमिाि खचय िनय सक्रकनेछ।   

 यस क्रक्रयाकलापिाि प्रत्यक्ष सेवा सञ्चालन हुने कक्षहरूलाई पदहलो 
प्राथममकतामा राखी कायय िनुय पनेछ। जसअन्द्तियत भवनको अवस्था 
अनसुार झयालढोका, भईु, मभत्ताहरू, मसमलङ, ल्याव, एक्सरे, 
इमरजेन्द्सी, ओ.वप.डी., इण्डोर, Procedure Room प्रसनूत कक्ष, 
प्रनतक्षालय, र्ौचालय आददको ममयत सधुार मखु्य रूपमा पदयछन।्  

 प्राथममक स्वास््य केन्द्रको साइनवोडय देखख मलएर सवेा ददने भवनहरू, 
प्रत्येक वाडयहरू, कोठाहरू, िेड लिायत प्रत्येकमा नाम वा नम्िर 
अद्यावगधक िनुय पनेछ।  

 प्राथममक स्वास््य केन्द्र भवन तथा पररसर मभत्र पयायप्त मात्रामा 
उज्यालो हुने िरी ब्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

 प्राथममक स्वास््य केन्द्र भवन तथा पररसर मभत्रका सरंचनाहरूमा 
रंिरोिन िनय सक्रकनेछ। 

 िजेिल ेपिेुमा अस्पताल पररसरको िािो, ररिेननङवाल, कम्पाउण्डिाल, 
काडतेार आददको ममयत सधुार काययमा खचय िनय सक्रकनेछ।  

 भौनतक सरंचनाको ममयत सधुार िने काययमा खचय िदाय सममनतिाि के 
कायय िने हो सममनतको ननर्यय पनछ ववस्ततृ लाित ष्स्िमिे िराई 
प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ। 

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकमिाि यस आ.ि.मा भौनतक 
सरंचनाहरूको ममयत सधुारमा खचय िनयआवश्यक छैन भने स्वास््य 
ससं्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सममनतको िठैकिाि पाररत िरी 
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प्रा.स्वा.केन्द्रको सेवा सदुृढ िनय उल्लेख भएका अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू 
तामलकको िुँदा न.ं २ देखख ६ सम्मका क्रक्रयाकलापहरूमा मात्र खचय 
िनय सक्रकने। 

पनुश्िाः यदी प्राथममक स्वास््य केन्द्रको आफ्नो जममन तथा भवन आफ्न ै
होइन अन्द्य तह वा ब्यष्क्तको स्वाममत्वमा रहेको छ भने उक्त भवनहरूमा 
भौनतक सरंचनाहरूको ममयत सधुार िनय ममल्दैन। अन्द्य तह वा ब्यष्क्तको 
स्वाममत्वमा रहेको छ भने प्राथममक स्वास््य केन्द्रको आफ्न ै भवन 
ननमायर्का लागि आवश्यक पहल सममनतल ेिनुय पनेछ।  

३.स्वास््य 
ससं्थाजन्द्य िोहोर 
मलैा ब्यवस्थापन 
तथा सकं्रमर् 
रोकथाम 

प्रा.स्वा.केन्द्रिाि उत्पन्द्न हुने िोहोरमलैालाई उगचत तवरले छुट्याएर 
ब्यवस्थापन िरेमा मानव स्वास््य र वातावरर्मा अव्यवष्स्थत 
िोहोरमलैािाि हुने असरहरूिाि िचाउन सक्रकन्द्छ। “िोहोरमलैा ब्यवस्थापन 
ऐन २०६८” ले िोहरमलैालाई ब्यवष्स्थत रूपमा ववसजयन िनुयपने िारे काननुी 
प्रावधान खडा िरेकोछ। साथै Health Care Waste Management Guideline 

2014 ले स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरमलैाको उगचतरूपमा सकंलन, भण्डारर् र 
ववसजयन आददिारे उल्लखे िरेकोछ।  
प्रत्येक प्रा.स्वा.केन्द्रले Health Care Waste Management Guideline 2014 मा 
उल्लेख िररए िमोष्जम स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरमलैाको ब्यवस्थापन िनुय 
पदयछ।  
यस ैसन्द्दभयमा चाल ुआ.ि.मा “प्राथममक स्वास््य केन्त्रहूको िणुस्तर एव ं
सेवा सदुृढीकरण” अन्द्तियतको िजेििाि प्रा.स्वा.केन्द्रले िोहोरमलैा 
ब्यवस्थापनमा खचय िनुयपने प्रावधान राखीएकोछ। उक्त रकमको पररगधमभत्र 
रहेर प्रा.स्वा.केन्द्रले ननम्न क्रक्रयाकलापहरू िनय सक्नेछ।  
 प्रत्येक प्रा.स्वा.केन्द्रले स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहोरमलैा ब्यवस्थापन 

सममनत िठन िनुय पने हुन्द्छ। यो सममनतमा प्रा.स्वा.केन्द्र आिैले ४ 
देखख ५ जनाको दिम िठन िनय सक्नेछ।  

 उक्त दिमले िोहोरमलैा ब्यवस्थापनको लागि Health Care 

WasteManagement Guideline 2014 अनसुार ननम्नानसुार सामग्रीहरू 
खररद िनुय पदयछ।  

 खरीद िनुय भन्द्दा अिाडी प्रा.स्वा.केन्द्रमा रहेको औजार उपकरर्हरूको 
मौज्दात सगूच तयार िरी चाल ुहालतमा रहे नरहेको हेरी सञ्चालनमा 
नआउने भएमामात्र प्रनतस्थापन वा औजार उपकरर्हरू न ै नभएमा 
नया ँखररद िनय सक्रकनेछ। 

 सवयप्रथम हाननकारक िोहोरमलैा ब्यवस्थापनको लागि अिोक्लेभ 
(ब्ितयअबिखभ) मेमर्न अननवायय रूपले खररद िनुय पदयछ। यो 
अिोक्लेभ मेमर्न िोहोरमलैा ननमयमलकरर्को लागि मात्र प्रयोि िनुय 
पदयछ। अन्द्य प्रयोजन हेत ुअिोक्लभे मेमसनको प्रयोि िनय पाईदैन। 
अिोक्लेभ खररद पश्चात मात्र तल ददईएका सामग्री खररद िनुय पनेछ।  
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 प्रा.स्वा.केन्द्रको लागि आवश्यक पने Needle Cutter / Needle destroyer 

(Container) खररद िनुय पदयछ।  
 Health Care Waste Management Guideline 2014  मा उल्लखे भए 

अनसुार ववमभन्द्न रंिका वाष्ल्िनहरू खरीद िनुय पदयछ, साथै गचम्िा, 
वािाहरू आवश्यकता अनसुार खरीद िने। 

 सामान्द्य र हाननकारक िोहोर भण्डार िनयको लागि ठुला ड्रमहरू 
आवश्यकता अनसुार खरीद िनय सक्रकनेछ।  

 यस मर्षयकमा छुट्याईएको िजेि अन्द्य प्रयोजनमा खचय िनय पाइने 
छैन र खचय िदाय प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी ऐन ननयम 
िमोष्जम िनुय पनेछ।  

नोटाः यस मर्षयकमा छुट्याईएको िजेि स्वास््य ससं्थाजन्द्य िोहरमलैा 
ब्यवस्थापनको लागि सम्परू्य सामग्री खररद िनय नसक्रकने हुनाले प्राथममकता 
अनसुार िजेिको पररगधमभत्र रही सामग्री खररद िनुय पदयछ।  
१. यस मर्षयकमा छुट्याएको िजेििाि खाल्डो खन्द्ने, ढल सिा िने, 

ििैंचा िनाउन,े िािो सिा िने जस्ता काययमा खचय िनय पाइन्द्दैन।  
२. कनतपय स्वास््य ससं्थाहरूमा िोहरमलैा ब्यवस्थापनको लागि अन्द्य 

तहल ेसामग्री उपलब्ध िराईसकेको वा िराउने भएमा सो सामग्रीहरू 
यस मर्षयकिाि खररद िनुय  पदैन। साथै सो रकमिाि अन्द्य आवश्यक 
मागथ ददईएको िुँदा अनसुार खररद िनय सक्नेछ।   

३. कनतपय स्वास््य ससं्थाहरूमा ववितमा प्राप्त िरेको िोहरमलैा राख्नको 
लागि ववमभन्द्न रंिको िाष्ल्िनहरू, िािाहरू (Container) हाल चाल ु
हालतमा रहेको छ भने यस मर्षयकमा प्रापत रकमिाि िाष्ल्िन, 
वािाहरू क्रकन्द्न ुपदैन।  

४. यस मर्षयकमा िोहरमलैाको लागि छुट्याईएको िजिे अपिु हुनाले, 
अन्द्य सरकारी/िरै सरकारीतहहरू सिं पनन समन्द्वय िरी स्वास््य 
ससं्थाजन्द्य िोहरमलैा ब्यवस्थापनको लागि सामग्रीहरू जुिाउन 
सक्रकनेछ। 

४.प्रा.स्वा.केन्द्रको 
लागि अत्यावश्यकीय 
ववद्यतु, खानेपानी 
तथा ढल ननकासको 
ब्यवस्थापन 

ववित वषयहरू देखखका ववद्यतु महसलु िक्यौता लिायत पयायप्त मात्रामा 
खानेपानीको आपनूतय हुन नसकी कनतपय प्रा.स्वा.केन्द्रहरूको सरसिाई, 
सेवा प्रदान आदद लिायतका काययमा कदठनाई भईरहेको अवस्था छ। यसका 
साथै प्रयोि भईसकेको पानी, अन्द्य तरल पदाथय र ढलको उगचत ननकास 
नभई स्वास््य ससं्था पररर्र न ैदिुयष्न्द्धत भई संक्रमर्को जोखखम रहेको 
देखखएकोछ। तसथय ववद्यतु, खानेपानी तथा ढल ननकास ब्यवस्थापनका 
लागि यस मर्षयकमा केही रकम खचय िने िरी ववननयोजन िररएकोछ। जस 
अन्द्तियत ननम्नमलखखत कायय िनय सक्रकनेछ। 

 प्रा.स्वा.केन्द्रको लागि ननयममत ववद्यतु आपनूतयको ब्यवस्था िनुय 
पने हुन्द्छ। यसका लागि प्रा.स्वा.केन्द्रको नाममा िक्यौतामा रहेको 
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रकम भकु्तानी िनय सक्रकन्द्छ तर सो भकु्तानी िनुय भन्द्दा पदहल े
प्रा.स्वा.केन्द्रले उगचतरूपमा ववद्यतु खपत िने ववषयमा योजना 
िनाउन ु पनेछ। जस्का लागि प्रा.स्वा.केन्द्रमा बिद्यतु प्रयोि िदाय 
ममतब्ययीता अपनाउन ुपने हुन्द्छ।  

 कमयचारीहरूको ब्यष्क्तित प्रयोिमा रहेका आवास भवन तथा 
कोठाहरूमा ववद्यतुको ममिर/सवममिर जडान िने। उक्त 
ममिर/सवममिरिाि उठेको रकम सम्िष्न्द्धत कमयचारीहरूले न ै
भकु्तानी िनुय पने िरी ब्यवस्था ममलाउने। कमयचारीहरूको ब्यष्क्तित 
प्रयोिमा रहेका आवास भवन तथा कोठाहरूको ववद्यतुको महर्लु 
भने यस मर्षयकिाि भकु्तान िनय पाईने छैन।  

 पानी आपनूतय, सरसिाई, प्रा.स्वा.केन्द्र सिं सम्िष्न्द्धत 
लिुािािाको सरसिाई, बिरामीहरूको लिुािािोको सरसिाई, बिरामी 
तथा कुरूवाहरूको नहुाईधुहाई, पानीको महुानको ब्यवस्था, पानीको 
पाईप ब्यवस्था, पानी ट्यांकी खरीद, धारा तथा िेमसन/मसकं वा 
ढल ननकास आदद धारा, पाइपलाईनको ममयत सधुार, प्लष्म्िङ, 
धाराको ममिर राख्न, पानी तान्द्ने पम्प प्रयोि िनय, आवश्यकता 
अनसुार िािर पम्प खररद तथा जडान िनय आददमा खचय िनय 
सक्रकनेछ।  

 अस्पतालको र्ौचालय, र्ौचालयमा पयायप्त पानी तथा र्ौचालयिाि 
ननस्कने िोहोरमलैाको लागि उगचत ढल ननकासको ब्यवस्था िनय।  

 खचय िदाय के कायय िने हो कायय सञ्चालन सममनतको ननर्यय पनछ 
सम्िष्न्द्धत तहिाि लाित ष्स्िमिे िराई प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन 
सम्िन्द्धी ऐन ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ।  

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकमिाि यस आ.ि.मा खचय 
िनयआवश्यक छैन भने स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन 
सममनतको िठैकिाि पाररत िरी प्रा.स्वा.केन्द्रको सेवा सदुृढ िनय 
उल्लेख भएका अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू तामलकको िुँदा न.ं २ देखख ६ 
सम्मका क्रक्रयाहलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 

५.ष्क्लननकल सेवा 
ववस्तार/औजार 
उपकरर् खररद 

मौजुदा औजार उपकरर्हरू तथा ववमभन्द्न तहहरूिाि प्राप्त भएका औजार 
उपकरर्िाि सेवा प्रदान िनय अपिु भई ननयममत सेवा सञ्चालनमा िाधा 
पगुिरहेको अवस्थामा ती उपकरर्हरूको प्रनतस्थापन वा नया ँखरीद कायय 
लागि यस मर्षयकमा केही रकम ववननयोजन िररएकोछ।  

 खरीद िनुय भन्द्दा अिाडी औजार उपकरर्हरूको मौज्दात सगूच तयार 
िरी चाल ुहालतमा रहे नरहेको हेरी सञ्चालनमा नआउने भएमामात्र 
प्रनतस्थापन वा औजार उपकरर्हरू न ै नभएमा नया ं खररद िनय 
सक्रकनेछ। खररद िने औजार उपकरर्हरूको सचूी न्द्यनूतम सेवा 
मापदण्ड (Minimum Service Standards) को अनसुचूीमा उल्लखे भए 
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िमोष्जम मात्र हुन ु पनेछ। साथै खररद िनुय पवूय स्वास््य सेवा 
ववभाि, आपनूतय ब्यवस्था महार्ाखाल े कुन ैऔजार उपकरर् त्यस 
प्रा.स्वा.केन्द्रमा पठाउने योजना वा पठाउंदै छ वा छैन सो को 
यक्रकन पश्चात मात्र प्रक्रक्रया अिाडी िढाउन।े पठाउने योजनामा छ 
भने उक्त औजार उपकरर् खररद निने।  

 प्रयोिर्ाला सेवा सञ्चालन भ ै रहेका कोठाहरूको ममयत सधुार, 
रंिरोिन लिायत आवश्यक सानानतना (केन्द्रिाि आपनूतय नहुने 
खालका सामग्रीहरू, केममकल्स, ररएजेण्ि, आदद) सामग्रीहरूमा 
खचय िनय सक्रकनेछ।  

 खचय िदाय औजार उपकरर् खररद वा ममयत के िनुय पने हो सम्भव 
भएसम्म िायोमेडडकल इष्न्द्जननयर/िेष्क्नमसयनको सल्लाह सझुावमा 
कायय सञ्चालन सममनतको ननर्यय पनछ मात्र सम्िष्न्द्धत तहिाि 
ववस्ततृ लाित इष्स्िमेि िराई प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी 
ऐन ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ। 

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकमिाि यस आ.ि.मा खचय 
िनयआवश्यक छैन भने स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन 
सममनतको िठैकिाि पाररत िरी प्रा.स्वा.केन्द्रको सेवा सदुृढ िनय 
उल्लेख भएका अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू तामलकको िुँदा न.ं २ देखख ६ 
सम्मका क्रक्रयाहलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 

६.बिरामीहरूका लागि 
अन्द्य सेवा सवुवधाहरू 
सदुृढीकरर् 

मागथ उल्लेखखत क्रक्रयाकलापहरू िाहेक प्रा.स्वा.केन्द्रको अन्द्य सेवा 
सवुवधाहरू सदुृढीकरर् िनय तथा आकष्स्मक सवेा सञ्चालनका लागि 
सामग्रीहरू, ननयममत खानेपानीको ब्यवस्था, औषधी (लाइि सेमभङ) 
लिायत तन्द्ना, तक्रकया, मसरक, कम्िल, तक्रकयाको खोल, आकष्स्मक 
कक्षको लागि पदाय, िेडसाइड पदाय, पयायप्त उज्यालोको लागि िवत्तहरू, आदद 
काययका लागि यस मर्षयकमा केही रकम खचय िने िरी छुट्याईएकोछ।   

 यस र्ीषयकमा रकम खचय िदाय प्रचमलत आगथयक प्रर्ासन सम्िन्द्धी 
ऐन ननयम िमोष्जम िनुय पनेछ। 

 यदद यस मर्षयकमा छुट्याईएको रकमिाि यस आ.ि.मा खचय 
िनयआवश्यक छैन भने स्वास््य ससं्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन 
सममनतको िठैकिाि पाररत िरी प्रा.स्वा.केन्द्रको सेवा सदुृढ िनय 
उल्लेख भएका अन्द्य क्रक्रयाकलापहरू तामलकको िुँदा न.ं २ देखख ६ 
सम्मका क्रक्रयाहलापहरूमा मात्र खचय िनय सक्रकने। 

आगथयक  िाँडिाँड प्रचमलत आगथयक ऐन तथा ननयम िमोष्जम साथै अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम 
सञ्चालन ननदेमर्का अनसुार हुन ुपनेछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल प्राथममक स्वास््य केन्द्रको ब्यवस्थापकीय पक्ष सदुृढ भई प्राथममक स्वास््य 
केन्द्रस्तरिाि प्रदान हुने न्द्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्डको सनुनष्श्चतता 
भएको हुनेछ।  
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९ अपाङ्िता व्यवस्थापन तथा कुरठरोि ननयन्त्रण कायइक्रम 

९.१ कुरठरोि पत्ता लिाउन िमइरोि तथा अपाङ्िता मशबिर सञ्िालन तथा केस नोदटकिकेसन 

उद्देश्य   यो काययक्रम रहेको निर तथा िाँउपामलकामा कुटठरोि िढी प्रभाववत क्षते्रमा 
चमयरोि तथा अपांिता मर्बिर सञ्चालन िरी चमयरोिको समस्या भएका 
बिरामीलाई सहयोि साथै मर्बिरमा आउने बिरामीहरूमा कुटठरोि पत्ता लिाउन े
एवम अपांिता भएका ब्यष्क्तको ष्जवनयापनमा सहयोि िने। 

लक्षक्षत समहू चमयरोिको समस्या भएका बिरामी एवम अपांिता भएका ब्यष्क्तको 
सेवा 
ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने 
तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम 
सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन 
प्रक्रक्रया 

 ष्जल्ला स्वास््य कायायलयसँि समन्द्वय िरी निर तथा िाँउपामलकाल ेचमयरोि 
तथा अपांिता मर्ववर सञ्चालन िनय उपयकु्त स्थानको छनौि िरी कायय 
योजना तयार िने। 

 मर्ववर सञ्चालन हुने स्थान र ममनत िारेमा मलिलेि, एि.एम. आदद िाि 
प्रचार प्रसार िने। 

 मर्ववरमा आएका बिरामीहरू मध्ये र्कंास्पद कुटठरोिका बिरामीहरूको दक्ष 
स्वास््यकमीतथा छालारोि ववर्षेज्ञिाि रोि ननदान िने। 

आगथयक  
िाँडिाँड 

चमयरोि तथा अपांिता मर्ववर 

खचय वववरर् इकाइ संख्या दर ददन जम्मा ि.मर्.न.ं 

प्रचार प्रसार(माइक्रकङ्ि, 
व्यानर, पम्प्लेि, मभत्ते 
लेखन आदी) 

क्या
म्प 

१ ५,०००
  

० ५,००० @@%@@                              

औषधी तथा अन्द्य 
सामाग्री 

क्या
म्प 

१ ६०,००० १ ६०,००० 

सहयोिी प्राबिगधक 
कमयचारी 

जना ५ ५०० ३ ७,५०० 

चमयरोि ववर्ेषज्ञ भत्ता 
तथा दै.भ्र.भत्ता 
ननयमानुसार 

जना १ १५,००० १ १५,००० 

व्यवस्थापन,अनुिमन 
दै.भ्र.भ.ननयमानुसार 

जना  - - १५,५०० 

िारम, िमेि, िोिोकपी   - - १,००० 

अपांिता भएका 
ब्यष्क्तहरूलाई सहायक 
सामाग्री ( 
जुत्ता,चस्मा,िैसाखी,लौरौ 

    ५०,०००  
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र वाकर ) सहयोि 

जम्मा १५४,०००  

 सहयोिी संस्थािाि ववर्ेषज्ञ जनर्क्ती उपलब्ध भएमा सो रकम औषधीमा 
खचय िनय सक्रकनेछ। 

 अथय मन्द्त्रालयको खचय ननदेमर्का २०७२ र आगथयक ननयमको आधारमा खचय 
िने। 

 संघ प्रदेर् स्तरको आिश्यक सहयोि तथा समन्द्ियमा काययक्रम सम्पन्द्न 
हुनेछ। 

अपेक्षक्षत 
प्रनतिल 

 र्रुूकै अवस्थामा बिरामी पत्ता लागि उपचारमा आउने र समदुायमा रोिको 
सकं्रमर्मा कमी हुने। 

 रोिको कारर्ल े हुने अपाङ्ितामा कमी आईय सामाष्जक भदेभावमा कमी 
आउने। 

अमभलेख 
प्रनतवेदन 

 पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा 
प्रनतवेदन िने। 
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१० स्वास््य मशक्षा, सूिना तथा सञ्िार कायइक्रम 

१०.१ सामदुानयक स्वास््य प्रवइधन अमभयान 

उद्देश्य  स्वास््य समस्या तथा सेवाको उपभोि तथा पहँूच कम भएको स्थान 
पदहचान िरी सो ववषय स्वास््य प्रवयधन अमभयान सञ्चालन िरी 
लक्षक्षत समदुायमा चेतना अमभवदृ्गध िने।  

 उपलब्ध स्वास््य सेवाहरूको उपभोि िनय र स्वस्थ जीवन र्लैी 
अनसुरर् िनय अमभप्ररेरत िने। 

लक्षक्षत समहू सवयसाधारर्, मदहला, म.स्वा.स्व.से., ववद्याथी, अमभभावक, क्रकर्ोरक्रकर्ोरी, 
स्थानीय अिवुा, स्थानीय नेता, समाजसेवीहरू, दमलत, जनजानत, मधेर्ी, िरीि, 

अल्पसखं्यक, वपछडडएको समदुाय आदद। 
सहभािी सखं्या प्रनत १ काययक्रम ३० जना सम्म हुनेछन।् 
सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

सहजकताय   सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य व्यस्थापक – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य मर्क्षा, सचूना तथा सचंार 
काययक्रम हेने िोकल पसयन– १ जना  

सहयोिीहूाः  

 प्रर्ासन ÷लेखा –१ जना  

 का.स. – २ जना 
काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

अमभयान सञ्िालन िने आधारहरुाः  

 सरुक्षक्षत माततृ्व सेवाको उपभोि कम भएको स्थानहरू 

पवूय तयारीिः  

 स्वास््य प्रवयधन अमभयान सञ्चालनको लागि ववस्ततृ कायय योजना 
तयार िने।  

 १००० ददन अमभयान सञ्चालनको लागि ववषयवस्त ु र समदुायको 
छनौि िने।  

 अमभयान सञ्चालनको ममनत, समय र स्थान ननधायरर् िने।  

 अमभयान सञ्चालनको लागि आवश्यक र्कै्षक्षक सामग्री, सन्द्देर्, 

प्रस्ततुीकरर्को तयारी िने।  

अमभयानमा समावेश िनइ सककने ववषयहरुाः  

 पवूय तयारी िरी समदुायको स्वास््य समस्याको ववश्लेषर् िरी तय 
िरेको ववषयवस्त ुस्वास््य प्रवयधन अमभयानमा समावरे् िने ।   

अमभयान सञ्िालनमा उपयकु्तताको आधारमा ननम्न कक्रयाकलापहू िनइ 
सककनेछाः  

 समदुायमा पोटिररङ्ि, पाम्प्लेदिङ्ि िने, व्यानर िाँग्ने। 
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 स्वास््य सन्द्देर्को माईक्रकङ्ि िने। 
 व्यानर र प्लेकाडय सदहत समदुायको सहभागितामा र ्यामल प्रदयर्न 

िने। 
 समदुायमा सरसिाई काययक्रम सञ्चालन िने। 
 अमभयानको मखु्य नारा अनसुारको क्रक्रयाकलापको नमनूा प्रदयर्न िने। 
 अमभयान अन्द्तरित िोटठी, अन्द्तरक्रक्रया वा छलिल आदद काययक्रमको 

पनन आयोजना िने। 
 स्वास््य मर्क्षा सामग्री ववतरर् िने। 

आगथयक  िाँडिाँड सावयजननक खरीद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप तथा 
िजेि िाँडिाँड स्वीकृत िराई काययक्रम सञ्चालन िरी खचय िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सो को अमभलेख सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा 
राख्न े र प्रनतवेदन तयार पारी सम्िष्न्द्धत ष्जल्ला स्वास््य÷जनस्वास््य 
कायायलयको त्याङ्क र्ाखामा, अननवायय रूपमा पठाउने कायय िनुयपदयछ। 
प्रनतवेदनमा अमभयानमा उपष्स्थतहरूको हाष्जरी र अमभयानको िोिोहरू 
समेत समावेर् िनुय पनेछ।  

१०.२ स्वास््य ससं्थाहूमा स्वास््य मशक्षा सामग्रीहू ववतरण 

उद्देश्य  केन्द्रिाि प्राप्त भएको स्वास््य मर्क्षा सामग्रीहरू सि ै सम्िष्न्द्धत 
स्थानीय तह मभत्रका स्वास््य ससं्थाहरूमा समगुचत ढङ्िले आवश्यकता 
अनसुार ववतरर् िने।  

 स्वास््य मर्क्षा सामग्रीहरूको भण्डारर् व्यवष्स्थत तवरल ेिने। 
लक्षक्षत समहू  सम्िष्न्द्धत स्थानीय तह मभत्रका सम्परू्य स्वास््य ससं्थाहरू 

 आम जनसमदुायहरू 

 ववद्यालयहरू 

 मदहला स्वास््य स्वयसंेववकाहरूतथा स्वास््य आमा समहूका सदस्य। 
सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा। 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

पवूइ तयारीाः  

 कुन कुन सामग्रीहरू, कुन समयमा के, कनत मात्रामा केन्द्रिाि प्राप्त 
भएका छन,् वा सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा उत्पादन भएका छन सोको 
यक्रकन िनय{ Inventory िनाउने।  

 कुन कुन तहिाि कुन सामग्री के, कनत मात्रामा उत्पादन भएका वा 
प्राप्त भएका छन ्त्यसको यक्रकन िनय Inventory िनाउन।े  

 कुन क्रक्रयाकलापका लागि के कस्ता सामग्रीहरू कहा,ँ कदहले, के, कनत 
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मात्रामा आवश्यक छ त्यसका लागि मािसचूी (Demand List) तयार 
िने।  

 ववतरर् िरेका सामग्रीहरूको अमभलेख राख्न।े  

 क्रक्रयाकलापहरूका लागि चौमामसक ववभाजन अनसुार सामग्रीको 
पयायप्ततािारे अगग्रम रूपमा यक्रकन िने।  

 प्राप्त सामग्री वा उत्पाददत सामग्री सरुक्षक्षत तवरले भण्डारर् िने 
व्यवस्था ममलाउन।े  

 भण्डारिाि सामग्री खचय िदाय त्यसको रेकडय राख्न ेव्यवस्था ममलाउने।  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा उपलब्ध सामग्रीहरू ववतरर् तामलका 
अनसुार ववतरर्को व्यवस्था ममलाउन।े  

 ववतरर्का लागि पनन उपयकु्त ववतरर् तामलका (ढाचँा) तयार िने र 
सो अनसुार रेकडय रहने िरी (दिु ैठाउँमा पाउने र पठाउने) ववतरर् 
िने।  

 ववमभन्द्न स्वास््य ससं्था,  ववद्यालय, सावयजननक स्थल, ष्क्लननक, 

सरकारी तथा िरै सरकारी सघं ससं्थाहरू, माननसहरू जमघि हुने 
स्थान,गचया पसलहरूमा राख्न÷ेिाँस्ने आददको ववचार िरी ववतरर् कायय 
तामलका िनाउन।े  

 सामग्री ववतरर्को हस्तान्द्तरर् िाराम िनाई पठाउने।  

ववतरर् 
तामलका 
क्र.सं. 

ममनत स्वास््य 
मर्क्षा 
सामग्री 
पठाईने 
संस्था वा 
व्यष्क्तको 
नाम 

स्वास््य 
मर्क्षा 
सामग्रीको 
नाम 

संख्या िुखझमलनेको 
सदह 

कैक्रियत 

       

 

आगथयक िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमुखिाि क्रक्रयाकलाप तथा 
िजेि िाँडिाँड स्वीकृत िराई काययक्रम सञ्चालन िरी खचय िने। 

अमभलेख प्रनतवेदन पामलकाको स्वास््य र्ाखामा अमभलेख राखी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा प्रनतवेदन िने। 
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१०.३ छापा सञ्िार माध्यमिाट स्वास््य सन्त्देश प्रकाशन 

उद्देश्य   स्थानीयस्तरमा प्रकार्न हुने दैननक, साप्तादहक, मामसक तथा अन्द्य 
प्रकार्नहरूमा स्वास््य सन्द्देर् प्रकार्न िने।  

 पाठक वियहरूलाई प्रकामर्त स्वास््य सन्द्देर्हरू प्राप्त िरी त्यसलाई 
अनरु्रर् िनय र उनीहरूमािय त पनन समदुायमा स्वास््य सन्द्देर् प्रचार 
प्रसार िराउने। 

लक्षक्षत समहू स्थानीयस्तरमा प्रकार्न हुने दैननक, साप्तादहक, मामसक तथा अन्द्य 
प्रकार्नहरूका पाठक वियहरू। 

सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

ष्जम्मेवार व्यष्क्त र 
समन्द्वयकताय 

सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य िोकल पसयनल ेकाययक्रम सञ्चालन र 
समन्द्वयको काम िनुय पदयछ।  

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा।  

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 समय सान्द्रमभयक र आवश्यकता अनरुूपका सन्द्देर्हरू प्रकार्न िने ।  

 सन्द्देर्को छपाई सम्भव भएसम्म रङ्गिन, गचत्र, तस्वीरहरू सदहत छाप्ने।  

 सन्द्देर्को छपाई िजिेको उपलब्धताको आधारमा रही िझु्नेिरी सकेसम्म 
ठूलो साइजमा प्रकार्न िने। 

आगथयक िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमुखिाि क्रक्रयाकलाप तथा 
िजेि िाँडिाँड स्वीकृत िराई काययक्रम सञ्चालन िरी खचय िने।  

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

सन्द्देर् प्रकामर्त भएको दैननक, साप्तादहक पबत्रका र अन्द्य सव ैप्रकार्नहरू, 

सकंलन एव ंअनिुमन िने र काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सो को अमभलखे 
सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा राख्न े र प्रनतवेदन तयार पारी ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलय अननवायय रूपमा पठाउने कायय िनुय पदयछ।  

१०.४ स्वास््य सम्िन्त्धी सन्त्देश एि.एम.रेडियोिाट प्रसारण 

उद्देश्य  स्थानीय भाषा, भाषी, चाल चलनलाई बिर्षे ध्यानमा राखी स्थानीय 
आवश्यकता अनसुार स्थानीय एि.एम.रेडडयो स्िेसनिाि आम 
समदुायमा स्वास््य सम्िन्द्धी जानकारीमलूक सन्द्देर्हरू प्रवाह िने।  

 स्थानीय स्वास््य समस्यालाई ध्यानमा राखी त्यसलाई सम्िोधन हुने 
िरी सन्द्देर्हरू प्रसारर् िने।  

 एि.एम.रेडडयो मािय त सन्द्देर् प्रसारर् िरी स्वास््य सम्िन्द्धी ज्ञान 
अमभवदृ्गध िने र उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपभोि िनय अमभपे्रररत 
िने। 

लक्षक्षत समहू  आम जनसमदुाय 
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 समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्द्देर् प्रवाह िनेहरू जस्तिैः मदहला स्वास््य 
स्वयसंेववका, ववद्याथी, मर्क्षक, स्वास््य काययकताय आदद।  

 क्रकर्ोर क्रकर्ोरीहरू, यवुा, यवुतीहरू, आमाहरू, िभयवती मदहलाहरू आदद। 
सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

ष्जम्मेवार व्यष्क्त र 
समन्द्वयकताय 

सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य िोकल पसयनल ेकाययक्रम सञ्चालन र 
समन्द्वयको काम िनुय पदयछ। 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा । 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

सन्त्देशहू समावेश िनइ सककने ववषयहरुाः  

 नेपाल सरकार, स्वास््य मतं्रालयिाि सञ्चामलत स्वास््य सेवाहरू तथा 
काययक्रमहरूको िारेमा  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा देखखएका प्रमखु स्वास््य समस्याहरू जस्तिैः 
Morbidity and Mortality को आधारमा ववषय छनौि िने।  

स्वास््य सम्िन्द्धी ववमभन्द्न ववषयहरू जस्तिैः झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, 

क्षयरोि, कुटठरोि, औलो, कालाजार, यौन रोि, एच.आई.भी तथा एड्स, सरुक्षक्षत 
माततृ्व/पररवार ननयोजन, क्रकर्ोरावस्था, िाल स्वास््य, सनुौला १००० ददन 
सचंार अमभयान, नसने रोिहरू, वातावरर्ीय र व्यष्क्तित सरसिाई र 
स्वच्छता,सावनु पानील े हातधुने, ननिःर्लु्क स्वास््य सेवा लिायत अन्द्यिः 
अत्यावश्यक्रकय स्वास््य सवेाका ववषयवस्तहुरू आदद। 
पवूइ तयारीाः  

 मौसम अनसुार देखापने िरेको रोिको प्रकोपहरूको त्याङ्क 
केलाउन।े  

 त्याङ्कहरू ववश्लेषर् िरेपनछ देखखएका स्वास््य समस्याहरूको 
प्राथममकता सचूी तयार िने।  

 प्राथममकता सचूीमा परेका कुन कुन ववषयमा सन्द्देर् प्रसारर् िने 
भन्द्ने सम्िन्द्धमाननर्यय िने÷िराउने र केन्द्रिाि प्राप्त िराएको 
सन्द्देर्हरूसो ववषयमा भएको नभएको एकीन िने।  

 सन्द्देर् प्रसारर्को स्पेर्ीक्रिकेर्न तयार िने।  

 स्पेर्ीक्रिकेर्न अनसुारको सन्द्देर् प्रसारर्को लागि स्थानीय 
एि.एम.स्िेसन/ममडडया हाउससँि ननयमानसुार प्रक्रक्रया अनघ 
िढाउन।े  

सन्त्देश प्रसारण M  

 ननयमानसुार स्थानीय एि.एम. रेडडयो स्िेसन/ममडडया हाउसचयन 
िरी सझंौता िने।  

 सन्द्देर् स्पटि र छोिो हुनपुनेछ र प्रस्ततुी–सवंादमलूक वा िीनत वा 
सचूनामलूक हुनेछ।  
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 एि.एम. रेडडयोिाि स्वीकृत वावषयक लक्ष्य अनसुार सन्द्देर् प्रसारर् 
िने।  

 सन्द्देर् प्रसारर्को भएको/नभएको अनिुमन िने। 
सन्त्देश प्रसारण पश्िाताः 

 स्थानीय भाषामा रूपान्द्तरर् िरेको सन्द्देर् प्रसारर्को मस.डी. वा 
electronic copy सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य/जनस्वास््य 
कायायलयमा ननयमानसुार दाखखला िराउने।  

 काययक्रम वा सन्द्देर् प्रसारर् िरे पश्चात सि ैएि.एम स्िेसनहरूिाि 
प्रसारर् िररएको काययक्रमको प्रसारर् प्रमार्पत्र सम्िष्न्द्धत स्थानीय 
तहको स्वास््य र्ाखा पेर् िने। 

आगथयक िाँडिाँड  सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप तथा 
िजेि िाँडिाँड स्वीकृत िराई काययक्रम सञ्चालन िरी खचय िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सोको अमभलखे सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको 
स्वास््य र्ाखामा राख्न े र ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा पठाउने कायय िनुय 
पदयछ। 

१०.५ववद्यालयमा स्वास््य प्रवइधन तथा मशक्षा कायइक्रम 

उद्देश्य  स्वास््य सेवाहरू, क्रकर्ोरावस्था, सरुक्षक्षत माततृ्व, पररवार ननयोजन िारे 
जानकारी 

 क्षयरोि, औलो, जापाननज इन्द्सेिलाइदिस, कालाजार ववद्याथीलाई 
समदुायमा देखा पने प्रमखु रोिहरू ननयन्द्त्रर्को लागि प्रवयधनात्मक, 

प्रनतकारात्मक तथा प्रजनन ्स्वास््य सम्िन्द्धी चेतना अमभवदृ्गध िने 
तथा मर्क्षकहरूलाई अमभमखूखकरर् िने। 

 उनीहरूको उमेर अनसुारको अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरूको उपलब्धता 
तथा उपभोिको महत्विारेमा सकारात्मक धारर्को ववकास िने। 

 क्रकर्ोरावस्थाका र्ारीररक तथा मानमसक पररवतयनहरू, प्रजनने स्वास््य 
सम्िन्द्धी ज्ञान र चेतनाको अमभवदृ्गध िरी स्वास््यकमीहरूसँि दोहोरो 
अन्द्तरक्रक्रया िराउने। 

 स्वस्थ आनीवानीको ववकास िने। 
लक्षक्षत समहू कक्षा ६ देखख १२ सम्मका ववद्याथीहरू तथा ववद्यालयका स्वास््य मर्क्षा र 

सामाष्जक मर्क्षा अध्यापन िने मर्क्षकहरू 

ववषयवस्त ु  स्वास््य मन्द्त्रालयिाि तोक्रकएको सम्परू् अत्यावश्यकीय रोकथाम र 
अन्द्य सने तथा नसने रोिहरू र परष्जवी (जकुा) को कारर्, लक्षर् र 
रोकथामका उपायिारे जानकारी। 

 स्वास््य ससं्थािाि उपलब्ध हुने सेवाहरू समय समयमा सञ्चालनिररने 
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अमभयानका िारेमा जानकारी। 
 नसने रोिका ननधायरक तत्वहरू, महामारी रोकथाम र ननयन्द्त्रर् िारेमा 

जानकारी। 
 व्यष्क्तित तथा वातावरर्ीय सरसिाई, र्ौचालयको प्रयोि, सावनु पानील े

हात धुने सम्िन्द्धी जानकारी ददने। 
 ववषयसँि सम्िष्न्द्धत उपलब्ध र्कै्षक्षक सामाग्रीहरू प्रयोि िने। 
 मर्क्षकहरूको लागि अमभमखूखकरर्का लागि राष्टिय स्वास््य नीनत, 

रर्नीनत, लक्ष्य, काययक्रम, सेवाहरू। 
 राष्टिय स्वास््य ष्स्थनत र स्वास््य सचूाङ्कहरू। 
 ववद्याथीहरूलाई ददनपुने स्वास््य ववषयको ज्ञान, सीप र उनीहरूले 

उपभोि िनुयपने स्वास््य सेवाहरू आदद ववषय पनन समावेर् िने। 
सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका र स्वास््य ससं्था 

ष्जम्मेवार व्यष्क्त र 
समन्द्वयकताय 

सम्िष्न्द्धत पामलकाको स्वास््य िोकल पसयनल े काययक्रम सञ्चालन र 
समन्द्वयको काम िनुय पदयछ।  

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा। 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 स्थानीय तह मर्क्षा काययलयिाि ववद्यालयको वववरर् मलने 

 स्वास््य ससं्थाहरूलाई ववद्यालयको सखं्याको आधारमा भौनतक लक्ष्य 
ववतरर् िने तर िखर्तीय आधारमा भौनतक लक्ष्य ववतरर् निरी 
समस्या र प्राथममकताको आधारमा िने यसको लागि स्वास््य 
सचूकांकलाई ध्यानमा राख्न।े 

 स्वास््य मन्द्त्रालयिाि तोक्रकएको सम्परू्य अत्यावश्यकीय स्वास््य 
सेवाहरू समावेर् िने। 

 सम्परू्य अत्यावश्यकीय स्वास््य सेवाहरूको ववषय वस्तहुरू समावेर् िरी 
प्रत्येक ववषयको छुट्िा-छुट्िै पाठ योजना तयार िरी सोको लागि 
आवश्यक पठनपाठन सामाग्रीहरू तयार िरी स्वास््य ससं्थाहरूमा 
पठाउने र सोदह अनसुार काययक्रम सञ्चालन िनय ननदेर्न ददने। 

 ववद्यालय स्वास््य मर्क्षा काययक्रम सञ्चालन िनुय पवूय सम्िष्न्द्धत 
ववद्यालयसिं समन्द्वय िरी काययक्रमको ददन ननष्श्चत िरी ववद्यालयको 
सरसिाई, र्ौचालय, खानेपानीको महुान तथा श्रोतको सरसिाई िराउने। 

 ववद्याथीहरूको सामान्द्य स्वास््य पररक्षर् िने र मौज्दात भए स्वास््य 
पररक्षर् अनसुारको औषधी ववतरर् िने। 

 कक्षा ६ देखख १२ सम्म उच्च माध्यममक ववद्यालयमा र कक्षा ६ देखख 
१० सम्म माध्यममक ववद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा तहित रूपमा 
सहुाउँदो ववषयमा प्रमर्क्षर् िने। 

 कक्षाित मर्क्षर् व्यावहाररक तथा अभ्यास ववगधमा आधाररत भएर िनुय 
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पदयछ। तर आधारभतू ववषयहरू जस्तिैः सरसिाई, सावनु पानील े हात 
धुने, र्ौचालयको प्रयोि, पववार ननयोजनको साधन, क्रकर्ोरावस्थाको िारेमा 
छुिाउन हुदैन। 

 ववद्यालयको स्वास््य मर्क्षा, सामाष्जक मर्क्षा अध्यापन िने 
मर्क्षकहरूलाई राष्टिय स्वास््य काययक्रमहरू, नीनत लक्ष्य, स्वास््य 
सेवाहरू अनरुूप पठनपाठनको लागि अमभप्रेररत िने। 

आगथयक िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमुखिाि क्रक्रयाकलाप तथा 
िजेि िाँडिाँड स्वीकृत िराई काययक्रम सञ्चालन िरी खचय िने।  

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सोको अमभलखे सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा राख्न े
र प्रनतवेदन तयार पारी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा अननवायय रूपमा 
पठाउने कायय िनुय पदयछ।  

१०.६ समदुायस्तरमा स्वास््य सेवा प्रवदइन 

(पररवार ननयोजन र सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवजात मशश,ु सने नसने रोि) सम्िन्त्धी अन्त्तरकक्रया 
कायइक्रम) 

उद्देश्य  सने, नसने रोिको मखु्य कारर्, यसका जोखखम तत्वहरू र नसने रोिहरू 
लाग्निाि िच्ने उपायहरूका िारेमा सचेत िराउने।  

 पररवार ननयोजन र सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवजात मर्र् ु स्याहार प्रवदयन 
सम्िन्द्धी जािरूक िनाउने। 

 ननयममत रूपमा स्वास््य जाँच जस्त ैरक्तचापको जाँच, रितमा ग्लकुोजको] 
(Blood sugar) जाँच िराउन अमभप्रेररत िने।  

 स्वस्थ जीवनर्लैी अनरु्रर् िनय अमभप्रेररत िने। 
लक्षक्षत समहू स्थानीय व्यष्क्तहरू, आमा समहू, आम नािरीक, म.स्वा.स्व.से., दमलत, 

जनजानत, वपछडडएको विय, अल्पसखं्यक, ववद्याथी, अमभभावक, क्रकर्ोरक्रकर्ोरी, 
मर्क्षक, समाज सेवी आदद। 

सहभािी सखं्या प्रनत १ काययक्रम ३० जना सम्म हुनेछन।् 
सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका र स्वास््य ससं्था 

सहजकताय र सहयोिी
  

सहजकताइाःM  
 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््यसयंोजक – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य मर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रम 
हेने िोकल पसयन– १ जना 

सहयोिीहूाः  

 प्रर्ासन/लेखा –१ जना  
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 का.स. – १ जना 
काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

 स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा। 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

पवूइ तयारीाः  

 काययक्रम सञ्चालनको ववस्ततृ कायय योजना तयार िने।  

 काययक्रम सञ्चालनको लागि समदुाय छनौि िने।  

 काययक्रम सञ्चालनको ममनत, समय र स्थान ननधायरर् िने।  

 काययक्रम सञ्चालको लागि मखु्य मखु्य सन्द्देर्, सामग्री र 
प्रस्ततुीकरर्को तयारी िने। सन्द्देर् तथा प्रस्ततुीकरर् तयार िदाय 
केन्द्रिाि पठाइएका नसने रोि सम्िन्द्धी पषु्स्तकालाई सन्द्दभय सामग्रीको 
रूपमा प्रयोि िने।   

कायइक्रममा समावेश िनुइ पने मखु्य ववषयहूाः  

 मधुमेह, मिुुरोि, क्यान्द्सर, दीघय श्वास प्रश्वास अवरोध सम्िन्द्धी रोि, 

उच्च रक्तचाप, मिृौला सम्िन्द्धी रोि, ववमभन्द्न सरूवा रोिहरू, पररवार 
ननयोजन र सरुक्षक्षत माततृ्व तथा नवजात मर्र् ु स्याहार प्रवदयन 
सम्िन्द्धी। 

 नसने रोिहरू लाग्निाि िच्ने उपायहरू। 
 स्वस्थ जीवनर्लैी र दैननक खानपानिारे जानकारी। 

कायइक्रम सञ्िालनाः  

 सचेतना काययक्रम एक ददन अथायत परैू ६ घण्िाको कायय समय हुन ु
पनेछ।  

 सहभािीहरूलाई उपयकु्त स्वास््य मर्क्षा सामग्री पोटिर, व्रोसर, पचाय, 
पाम्प्लेि, पषु्स्तका इत्यादद उपलब्ध िराउन।े  

 काययक्रममा श्रब्य दृश्य सामग्रीको माध्यमिाि तलको तामलकामा उल्लेख 
िररएको ववषयवस्तहुरूमा अन्द्तरक्रक्रया अननवायय रूपमािनुय पनेछ।  

 काययक्रमको उद्देश्य पररपनूत य िनय सहभािीहरूिाि प्रनतिद्धता मलने 
प्रयत्न िने जस्तिैः काययक्रमिारे सम्िष्न्द्धत सहभािीहरूिाि स्वास््य 
समस्याहरूकािारे समदुायमा ससुगूचत िराउने।  

 काययक्रममा उठेका मखु्य मखु्य कुराहरू िुँदाित रूपमा अमभलेख राख्न 
सहजकताय मध्येका एक जनाल ेदिपोि िने।  

 काययक्रम सञ्चालनको िोिो खखच्ने।  

सचेतना काययक्रम 
सञ्चालन तामलका 
र ववषयवस्तु 
समय 

छलिलका 
बिषयिस्तुहरू 

मर्क्षर् बिगध सामग्री प्रमर्क्षक 
/सहजकताय 

३० मम. नाम दताय पररचय रचनात्मक 
क्रकमसमिाि 

रष्जटिर  
 

१५ मम. उद्देश्य अन्द्तरक्रक्रयात्मक 
प्रस्तुतीकरर्÷छल

सलाईड सो 
/न्द्यूजवप्रन्द्ि 
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िल 

१ घण्िा ३० मम. मधुमेह, मुिुरोि, 

क्यान्द्सर, दीघय 
श्वास प्रश्वास 
अवरोध सम्िन्द्धी 
रोि, उच्च 
रक्तचाप, मिृौला 
सम्िन्द्धी रोि 
जस्ता नसन े
रोिहरूिारे 
जानकारी 

अन्द्तरक्रक्रयात्मक 
प्रस्तुतीकरर्÷छल
िल 

सलाईड सो 
/न्द्यूजवप्रन्द्ि
  

 

१ घण्िा ३० मम. मधुमेह, मुिुरोि, 

क्यान्द्सर, दीघय 
श्वास प्रश्वास 
अवरोध सम्िन्द्धी 
रोि, उच्च 
रक्तचाप, मिृौला 
सम्िन्द्धी रोि 
जस्ता नसन े
रोिहरूिारे 
जानकारी 

अन्द्तरक्रक्रयात्मक 
प्रस्तुतीकरर्/छल
िल 

सलाईड सो 
/न्द्यूजवप्रन्द्ि 

 

३० मम.  खाजा गचया 
४५ मम नसने रोिहरू 

लाग्निाि िच्न े
उपायहरू तथा 
स्वस्थ जीवनर्ैली 
र खानपान 

ममनी लेक्चर सलाईड सो 
/न्द्यूजवप्रन्द्ि
  

 

३० मम. काययक्रमको सारांर् िरी सहभािीको भूममका स्पटि िरी समापन िने 
 

आगथयक िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप तथा िजेि 
िाँडिाँड स्वीकृत िराई काययक्रम सञ्चालन िरी खचय िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सो को अमभलेख सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा राख्न ेर 
प्रनतवेदन तयार पारी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा अननवायय रूपमा पठाउने 
कायय िनुय पदयछ। 
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१०.७ स्थानीय स्तरमा स्वास््य मशक्षा सामग्रीहूको उत्पादन तथा ववतरण 

उद्देश्य   सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहका जल्दा िल्दा स्वास््य समस्या, स्थानीय 
समदुायमा देखा परेका र देखा पनय सक्न ेस्थानीय स्वास््य समस्या, 
रोिको प्रकोप आददको िारेमा जानकारी िराई स्वास््य प्रवयधन िनय 
स्थानीय स्तरमा स्वास््य मर्क्षा सामग्रीहरू उत्पादन तथा ववतरर् िने।  

 सम्भव भए सम्म स्थानीय भाषा र जनजीब्रोको र्ब्दहरूको प्रयोि िरी 
स्थानीय समदुायले सष्जलसैिं िझु्न सक्न े सन्द्देर् ननमायर् िरी 
स्थानीय आवश्यकता अनरुूप स्वास््य मर्क्षा, सामग्री उत्पादन िने।  

 स्थानीय उदाहरर्, स्वास््य समस्या, त्याङ्कहरूको प्रयोि िरी स्थानीय 
रूपमा सामाग्रीहरू उत्पादन िरी स्थानीय समस्याहरूको जानकारी िराई 
सकारात्मक व्यवहार पररवतयनमा सहयोि परु ्याउने।  

 स्थानीय श्रोत, साधन, सीप र क्षमताको प्रयोि िने। 
लक्षक्षत समहू स्थानीय समदुाय स्तरमा स्वास््य सन्द्देर् प्रवाह िने जस्तिैः मदहला 

स्वास््य स्वयसंेववका, ववद्याथी, मर्क्षक, स्वास््यकमी आदद। 
सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

ष्जम्मेवार व्यष्क्त र 
समन्द्वयकताय 

सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास्थ िोकल पसयनल ेकाययक्रम सञ्चालन र 
समन्द्वयको काम िनुय पदयछ। 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा। 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

उत्पादन िररने सामग्रीमा समावेश िररने ववषयवस्ताुः  

 सरुक्षक्षत माततृ्व, पररवार ननयोजन, िाल स्वास््य 

 नसने रोि,  

 सने रोि,  

 जलवाय ुपररवतयन आदद 

सन्त्देश प्रसारण सम्िन्त्धी ववषय वस्त ुियनाः  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य/ष्जल्ला जनस्वास््य कायायलय 
प्रमखु,  

 स्वास््य मर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रम हेने िोकल पसयन।  

पवूइ तयारीाः  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको प्रमखु÷ उपप्रमखु, सम्िष्न्द्धत स्थानीय 
तहको स्वास््य÷जनस्वास््य प्रमखु, र स्वास््य मर्क्षा काययक्रम सि 
सम्िष्न्द्धत सि छलिल िने।  

 स्थानीय स्तरमा देखा परेका मागथ उल्लेखखत ववषयहरूसिं 
सम्िष्न्द्धत प्रमखु स्वास््य समस्याहरू पदहचान िने साथै त्याङ्क 
ववश्लेषर् िनय उपलब्ध त्याङ्क÷सचूनाहरू केलाउने।  
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 त्याङ्कहरू ववश्लेषर् िरेपनछ देखखएका स्वास््य समस्याहरूको 
प्राथममकता सचूी तयार िने।  

 प्राथममकता सचूीमा परेका कुन कुन ववषयमा स्वास््य मर्क्षा सामग्री 
उत्पादन छपाई िने हो ननर्यय िने/िराउने।  

 ववषयवस्त ुछनौि भसैकेपनछ, सो ववषयसिं सम्िष्न्द्धत ववज्ञहरूिाि 
सन्द्देर् लखेन, पररमाजयन तथा अष्न्द्तम रूप ददने कायय िराउने। 
प्राववगधक सममनत÷सममनत भएमा सो सममनतिाि समेत सामग्री 
अनमुोदन िराउने।  

 सामाग्री उत्पादनको लागि स्पेर्ीक्रिकेर्न तयार िने जसमा 
सामग्रीको ववषय, डडजाईन लिायत उत्पादन िररने सामग्रीको िारेमा 
ववस्ततृ रूपमा उल्लखे िने।  

 स्पेर्ीक्रिकेर्न अनसुारको सामाग्री उत्पादन र ववतरर्को लागि 
ननयमानसुार प्रक्रक्रया अनघ िढाउन।े  

सामग्री उत्पादनाः  

 ववषय वस्त ुननर्यय भसैकेपनछ उत्पादन िने प्रक्रक्रयाको थाल्ने।  

 सामग्री उत्पादन िरेपश्चात सम्िष्न्द्धत बिज्ञिाि सामग्री 
पनुरावलोकन िराई सामग्रीलाई अष्न्द्तम रूप ददने।  

 सामग्रीमा भाषा र र्ब्द सकभर स्थानीय, सरल र छोिो, जनष्जब्रोको 
प्रयोि िने। 

 स्वास््य समस्या तथा सवेािारे उल्लखे िदाय सो समस्याको उपयकु्त 
सेवा र सल्लाह कहाँ कसरी पाईन्द्छ भन्द्ने कुरा पनन स्पटि रूपमा 
उल्लेख िनुयपछय।  

 सामग्री तयार िने क्रममा त्यसको पवूय परीक्षर् स्थानीय स्तरमा 
िने।  

 पवूय परीक्षर्िाि आएका सल्लाह र सझुावलाई समिेी आवश्यकता 
अनसुार ससंोधन िने।  

 सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, आगथयक ऐन तथा ननयम 
अनसुार सामग्री उत्पादन प्रक्रक्रया अनघ िढाउन।े  

उत्पादन पश्िाताः  

 र्कै्षक्षक सामग्री उत्पादन भसैकेपनछ ननयमानसुार दाखखला िराउने।  

 सामग्रीको ववतरर् तामलका िनाउन े र हस्तान्द्तरर् िाराम मािय त 
लक्षक्षत समदुाय र वियमा पठाउने।  

 उत्पादन र ववतरर्को अमभलेख राख्न।े  

 सपुररवेक्षर् र अनिुमनको िेलामा सो सामग्रीको प्रयोि, उपयोगिताको 
िारेमा प्रनतक्रक्रया मलने। 

आगथयक िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप, िजेि 
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िाँडिाँड र स्पेर्ीक्रिकेसन स्वीकृत िराई स्थानीय आवश्यकता अनरुूप 
स्वास््य मर्क्षा सामग्री पाम्पलेि उत्पादन÷छपाई िरी खचय िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

उत्पादन भएपनछ सो को अमभलखे राख्न,े दाखखला िने र प्रनतवेदन तयार 
पारी सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहका स्वास््य कायायलयमा राख्न े र ष्जल्ला 
स्वास््य कायायलयमा अननवायय रूपमा पठाउने कायय िनुय पदयछ। 

 

१०.८ ववश्व स्वास््य ददवस लिायत स्वास््य ददवसहू मनाउन े

उद्देश्य   स्वास््य सम्िन्द्धी ददवसहरू ववमभन्द्न काययक्रमहरूको आयोजना िरी 
मनाउन।े  

 यस्ता अवसर पारी जनसमदुायमा स्वास््य सम्िन्द्धी ववषयहरूको िारेमा 
जानकारी िराई ज्ञानको स्तर अमभवदृ्नघ िनय, स्वस्थ व्यवहार अपनाउन 
र उपलब्ध स्वास््य सेवाको उपयोि िनय समेत अमभप्रेररत िने।  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको प्रमखुकोनेततृ्व तथा ष्जल्लाका ववमभन्द्न 
सघं/ससं्थाको समन्द्वयमा उपलब्ध स्थानीय श्रोत र साधनको उपयोि 
िरी ददवसहरू मनाउन।े]  

लक्षक्षत समहू सवय साधारर्, मदहला, िालिामलका, पत्रकार,मदहला स्वास््य स्वयं सेववका, 
स्वास््यकमी, ववद्याथी, यवुा समहू, स्थानीय अिवुा,स्थानीय नेता,समाज 
सेवीहरू, वपछडडएका विय, आमा समहू आदद। 

सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

सहजकताय र 
सहयोिी  

 सम्िष्न्द्धतपामलकाको स्वास््य िोकल पसयन  – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य÷जनस्वास््य कायायलयको स्वास््य 
मर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रम हेने िोकल पसयन – १ जना  

 यस काययक्रमको ननधायररत िजेिलाई ध्यानमा राखेर सम्िष्न्द्धत अन्द्य 
ववषय ववज्ञ व्यष्क्तहरूलाई सहजकतायको रूपमा तोक्न सक्नेछ।  

सहयोिीहरुाः  

 प्रर्ासन/लेखा –१ जना  

 का.स. – २ जना 
काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा । 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

पवूइ तयारीाः  

 ददवस मनाउनको लागि ववस्ततृ कायय योजना तयार िने, कुन 
काययक्रम सम्िष्न्द्त स्थानीय तहको कुन स्थानमा सञ्चालन िने हो 
भन्द्ने कुरा ननधायरर् िने र काययक्रममा सिकैो भमूमका स्पटि पाने।  

 काययक्रम सञ्चालनको ममनत, स्थान ननधायरर् िने।  

 काययक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक सामग्री, सन्द्देर्, प्रस्ततुीकरर्को 
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तयारी िने। 
कायइक्रम अन्त्तरित मनाउन सककने ददवसहरुाः  

 ववश्व ननमोननया ददवस (१२ नोभेम्िर)  

 स्वास््य सेवा ददवस (िाल्िनु १५)  

 ववश्व हात धुने ददवस (अक्िोिर १५)  

 ववश्व धुम्रपान रदहत ददवस (मे ३१)  

 ववश्व स्वास््य ददवस (अवप्रल ७)  

 पररवार ननयोजन ददवस (सेप्िेम्िर १८)  

 ववश्व स्तनपान सप्ताह (अिस्ि १–७)  

 ववश्व मिुु ददवस (सेप्िेम्िर २९)  

 ववश्व क्यान्द्सर ददवस (िेिररी ४)  

 मदहनावारी सरसिाई ददवस (मे २८)  

उपरोक्त १० ददवस मनाउने क्रममा िने सककने कक्रयाकलापहरुाः  

 समदुायमा पोटिररङ्ि, पाम्पलेदिङ्ि िने, व्यानर िाँग्ने  

 माईक्रकङ्ि िने,  

 व्यानर र प्लेकाडय सदहत समदुायको सहभागितामा –याली प्रदर्यन 
िने,  

 स्वास््य मर्क्षा सामाग्री ववतरर् िने,  

 स्वास््य सम्िन्द्धी ददवसको मखु्य नारा अनसुारको क्रक्रयाकलापहरू 
िने,  

 स्वास््य सम्िन्द्धी ददवस अन्द्तियत अन्द्तरक्रक्रया वा छलिल, 

ववद्यालयमा हाष्जरी जवाि आदद काययक्रम पनन आयोजना िने,  

 काययक्रममा उपष्स्थतहरूको उपष्स्थती सकंलन िने,  

 काययक्रमको िोिोहरू खखच्न 

आगथयक  िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप, िजेि 
िाँडिाँड र स्पेर्ीक्रिकेसन स्वीकृत िराई स्थानीय आवश्यकता अनरुूप 
स्वास््य मर्क्षा सामग्री पाम्पलेि उत्पादन÷छपाई िरी खचय िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

उत्पादन भएपनछ सो को अमभलखे राख्न,े दाखखला िने र प्रनतवेदन तयार 
पारी सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहका स्वास््यमा राख्न े र ष्जल्ला स्वास््य 
कायायलयमा अननवायय रूपमा पठाउने कायय िनुय पदयछ। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल 
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१०.९सनुौलो हजार ददन सिंार अमभयान 

उद्देश्य   सनुौलो हजार ददनका आमा तथा तीनीहरूका पररवारका सदस्यहरूको 
चेतना अमभिदृ्र्गध तथा व्यहार पररवतयन िरी िच्चा तथा आमाको 
पोषर् अवस्था सधुार िरी  स्वास््य प्रवयधन िने।  

 उपलब्ध स्वास््य सेवाहरूको उपभोि िनयको लागि अमभपे्रररत िने।  

 स्वस्थ जीवन र्लैी अनसुरर् िनय अमभप्ररेरत िने। 
लक्षक्षत समहू  सनुौलो हजार ददनका आमा तथा तीनीहरूका पररवारका सदस्यहरू, 

सवयसाधारर्, मदहला, म.स्वा.स्व.से., ववद्याथी, अमभभावक, क्रकर्ोरक्रकर्ोरी, 
स्थानीय अिवुा, स्थानीय नेता, समाजसेवीहरू, दमलत, जनजानत, मधेर्ी, 
िरीि, अल्पसखं्यक, वपछडडएको समदुाय आदद। 

सहभािी सखं्यािः प्रनत १ काययक्रम ३० जना सम्म हुनेछन ्। 
ष्जम्मेवार व्यष्क्त र 
समन्द्वयकतायिः 

सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य िोकल पसयनल ेकाययक्रम सञ्चालन र 
समन्द्वयको काम िनुय पदयछ। 

सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

सहजकताय र 
सहयोिी सहजकतायिः 

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य व्यस्थापक – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्था प्रमखु – १ जना  

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य मर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रम 
हेने िोकल पसयन– १ जना तथा 

 ष्म्हला स्वास््य स्वयमसेववका 
सहयोिीहूाः  

 प्रर्ासन/लेखा –१ जना  

 का.स. – २ जना 
काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा। 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

अमभयान सञ्िालन िने आधारहरुाः  

 सरुक्षक्षत माततृ्व सेवाको उपभोि कम भएको, पोषर् अवस्था कम 
भएका स्थानहरू 

पवूइ तयारीाः  

 स्वास््य प्रवयधन अमभयान सञ्चालनको लागि ववस्ततृ कायय योजना 
तयार िने।  

 १००० ददन अमभयान सञ्चालनको लागि ववषयवस्त ु र समदुायको 
छनौि िने।  

 अमभयान सञ्चालनको ममनत, समय र स्थान ननधायरर् िने।  

 अमभयान सञ्चालनको लागि आवश्यक र्कै्षक्षक 
सामग्री,सन्द्देर्,प्रस्ततुीकरर्को तयारी िने।  



 

 

172 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

अमभयान सञ्िालनमा उपयकु्तताको आधारमा ननम्न कक्रयाकलापहू िनइ 
सककनेछाः  

 समदुायमा पोटिररङ्ि, पाम्प्लेदिङ्ि िने, व्यानर िाँग्ने। 
 स्वास््य सन्द्देर्को माईक्रकङ्ि िने। 
 व्यानर र प्लेकाडय सदहत समदुायको सहभागितामा ¥यामल प्रदयर्न 

िने। 
 समदुायमा सरसिाई काययक्रम सञ्चालन िने। 
 अमभयानको मखु्य नारा अनसुारको क्रक्रयाकलापको नमनूा प्रदयर्न 

िने। 
 अमभयान अन्द्तरित िोटठी, अन्द्तरक्रक्रया वा छलिल आदद काययक्रमको 

पनन आयोजना िने। 
 स्वास््य मर्क्षा सामग्री ववतरर् िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप, िजेि 
िाँडिाँड र स्पेर्ीक्रिकेसन स्वीकृत िराई स्थानीय आवश्यकता अनरुूप 
स्वास््य मर्क्षा सामग्री पाम्पलेि उत्पादन÷छपाई िरी खचय िने।]{  

अपेक्षक्षत प्रनतिल काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सो को अमभलेख सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा राख्न े
र प्रनतवेदन तयार पारी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा अननवायय रूपमा 
पठाउने कायय िनुय पदयछ। प्रनतवेदनमा अमभयानमा उपष्स्थतहरूको हाष्जरीर 
अमभयानको िोिोहरू समेत समावेर् िनुय पनेछ। 
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१०.१० स्थानीय स्वास््य ससं्थाहूमा स्वास््य मशक्षा कायइक्रमको सपुरीवेक्षण तथा अनिुमन 

उद्देश्य   सम्िष्न्द्धत स्थानीय तह मभत्र रहेका स्वास््य ससं्थाहरू र समदुाय 
स्तरमा सञ्चालन हुने स्वास््य मर्क्षा काययक्रमहरू योजना अनरुूप 
सञ्चालन भए नभएको यक्रकन िरी सवाल र कमजोर पक्षहरू पदहचान 
िरी भववटयमा सधुार िनय सहयोि पगु्ने।  

 स्वास््य ससं्थाहरू र समदुाय स्तरमा सञ्चालन हुने स्वास््य मर्क्षा 
काययक्रमहरू सञ्चालन िनय सहयोि िने।  

 स्वास््य मर्क्षा काययक्रमहरूमा समदुायको सहभागिता र माध्यमको 
प्रभावकाररता थाहा पाउने। 

लक्षक्षत समहू  स्वास््य ससं्थाहरू र समदुाय  

 स्वास््य मर्क्षा,सचूना तथा सचंार काययक्रमहरू सञ्चालन िने 
स्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से. 

सपुररवेक्षर् तथा 
अनिुमन िने 
व्यष्क्तहरू 

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहको स्वास््य िोकल पसयन  

 स्वास््य मर्क्षा, सचूना तथा सचंार काययक्रम हेने िोकल पसयन 

सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

सम्िष्न्द्धत पामलका 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

स्वीकृत िावषयक लक्ष्य अनसुार तोक्रकएको चौमामसकमा। 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

सपुररवेक्षण तथा अनिुमनको पवूइ तयारीाः  

 वावषयक एक्रककृत सपुररवेक्षर् काययक्रम तथा अन्द्य काययक्रमसिं समन्द्वय 
िरी स्वास््य मर्क्षा काययक्रमको सपुररवेक्षर् तथा अनिुमनको अग्रीम 
कायय तामलका तयार िने। 

 सम्िष्न्द्धत स्थानीय तह भररमा सञ्चालन हुने स्वास््य मर्क्षा 
काययक्रमको योजना अनसुार सपुररवेक्षर् तथा अनिुमनको ममनत र 
स्थान स्वीकृत िराउने  

 स्वास््य मर्क्षा काययक्रमको प्रिती कम भएका स्वास््य ससं्थाहरूको 
पदहचान िने  

 चेकमलटि तयार िने।  

 ष्जल्ला स्तरीय योजना अनसुार काययक्रम कायायन्द्वयन िने।  

कायइक्रम सञ्िालनाः  

 स्वीकृत सपुररवेक्षर् तथा अनिुमनको अगग्रम कायय तामलका अनसुार 
सपुररवेक्षर् िने।  

 सम्िष्न्द्धत ससं्थामा स्वास््य मर्क्षा,सचूना तथा सचंार सामग्रीहरू भए 
नभएको यक्रकन िने।  

 सम्िष्न्द्धत स्वास््य ससं्थामा स्वास््य मर्क्षा कनयर ननयममत रूपमा 
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सञ्चालन भए नभएको यक्रकन िने।  

 िोिो खखच्ने।  

 सम्िष्न्द्धत ससं्थालाई तत्काल सहयोि िने र सझुावहरू ददने।  

कायइक्रम समाजप्त पनछ िनुइपने कायइहूाः  

 चेकमलटि भने  

 प्रनतवेदन तयार िने,  

 सम्िष्न्द्धत ससं्थालाई सल्लाह सझुावहरू ददने,  

 सम्िष्न्द्धत ससं्थामा देखखएका सिल र कमजोर पक्ष केलाई सवाल 
पक्षको प्रससंा िदै कमजोर पक्षमा सधुार िनय पटृठपोषर् िने। 

आगथयक  िाँडिाँड सावयजननक खररद ऐन तथा ननयमावली, प्रचमलत आगथयक ऐन, ननयम तथा 
काननु अनसुार लेखाको राय मलई कायायलय प्रमखुिाि क्रक्रयाकलाप, िजेि 
िाँडिाँड र स्परे्ीक्रिकेसन स्वीकृत िराई स्थानीय आवश्यकता अनरुूप 
स्वास््य मर्क्षा सामग्री पाम्पलेि उत्पादन/छपाई िरी खचय िने। 

अमभलेख तथा 
प्रनतवेदन 

काययक्रम सम्पन्द्न भएपनछ सो को अमभलखे सम्िष्न्द्धत स्थानीय तहमा 
राख्न ेर प्रनतवेदन तयार पारी ष्जल्ला स्वास््य कायायलयमा अननवायय रूपमा 
पठाउने कायय िनुय पदयछ। 
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११ आयुवेद सेवा कायइक्रम 

११.१ ववद्यालय आयवेुद स्वास््य र योि मशक्षा कायइक्रम 

उद्देश्य  आयवेुद गचक्रकत्सा सेवा प्रदान िने ससं्थाहरू तथा ती ससं्थाहरूिाि 
पाइने सेवाहरूिारे जानकारी िराउने।  

 स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, ववहार आदद स्वस्थ 
जीवनर्लैी) सम्िन्द्धी सचतेना िराउने।  

 स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जडडविुीको उपयोिीतािारे जानकारी ददई 
ववद्यालय र आ-आफ्ना घर पररसरमा रोप्न प्रोत्साहन िने।  

 स्वास््यकमी, ववद्याथी र समदुायिीचको सम्िन्द्ध सकारात्मक र 
समन्द्वयात्मक िनाउन।े  

 योिको िारेमा जानकारी ददने तथा योिका ववमभन्द्न क्रक्रयाकलापहरूको 
अभ्यास िराउने। 

लक्षक्षत समहू माध्यममकतहका ववद्याथीहरू, मर्क्षक, मर्क्षक्षका र अन्द्य सम्वद्ध 
व्यष्क्तहरू 

सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

कायायलयको नष्जकको ववद्यालयमा ववद्यालय खोलकेो समयमा 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

१. कुन ै ववद्यालयको एउिा कक्षामा ४० जनाभन्द्दा कम ववद्याथी भएमा 
दईु विा कक्षा समावेर् िरी एउिा कक्षा सञ्चालनिनुय पनेछ।  

२. ववद्याथयहरूसिं क्रक्रयाकलापको उद्देश्यमा उल्लखे भएका र तोक्रकएका 
बिषयिस्तमुा आधाररत रही कक्षा सञ्चालन िनुय पनेछ।  

३. एउिा ववद्यालयमा कष्म्तमा २ विासम्म कक्षा सञ्चालन हुनपुछय।  
४. कक्षा सञ्चालन िदाय ध्यान ददनपुने अन्द्य बिषयहरू  

 काययक्रमको पररचय र उद्देश्य अवित िराउने।  
 क्रक्रयाकलापमा उल्लेखखत बिषयिस्तहुरू समेिी कक्षा सञ्चालन  

िने।  
 अन्द्तरक्रक्रयाको अवसर सजृना िने।  
 स्वास््य सम्िन्द्धी बिषयहरूको पम्प्लेि, पोटिर, फ्लीपचािय आददको 

उगचत प्रयोि िरी व्यवहाररक ज्ञान ददन।े 
 एक कक्षाको अवधी कम्तीमा १ घण्िा ३० ममनेिको हुनपुने।  
 योिको अभ्यास िराउदा ववर्षे िरी गचक्रकत्सासिं महत्व राख्न े

अभ्यासहरूलाई िढी समावरे् िराउने।  
 ववद्यालय योि मर्क्षा लाि ुभएका ससं्थाहरूले उक्त मर्षयकमा प्राप्त 

िजेििािआगथयक काययबिधीको पररधीमा रहेर ववद्यालयसिं समन्द्वयन 
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िरी ननयममत योि कक्षा सञ्चालन िने।  
 एक ववद्यालय मर्क्षा काययक्रममा एक जना सहयोिी राख्न सक्रकनेछ।  
 अमभमखुीकरर् भएका ववद्याथीहरूको सखं्या सदहत प्रनतवेदन तयार 

िने। 
सेवा/क्रक्रयाकलाप 

सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार हुनपुने 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  आयवेुद गचक्रकत्सा सेवा प्रदान िने ससं्थाहरू तथा ती ससं्थाहरूिाि 
पाइने सेवाहरूिारे जानकारी प्राप्त भई सेवाको उपयोि िने र अन्द्य 
व्यष्क्तहरूलाई पनन उक्त ससं्थािाि प्राप्त हुने सेवाको िारेमा जानकारी 
िराउने छन।् 

 स्वस्थवतृ्त (ददनचयाय, ऋतचुयाय, आहार, ववहार आदद स्वस्थ जीवन 
र्लैी) सम्िन्द्धी सचेतना प्राप्त भई आिू र समाजलाई स्वस्थ राख्न े
छन।्  

 स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने जडडविुीको उपयोगिताको िारे जानकारी भई 
ववद्यालय पररसर तथा आफ्नो घरवररपरर पनन रोप्न प्रोत्सादहत हुनेछन।्  

 स्वास््यकमी, ववद्याथी र समदुायिीचको सम्िन्द्ध सकारात्मक र 
समन्द्वयात्मक हुन्द्छ।  

 योिको िारेमा जानकारी प्राप्त भई तथा योिका ववमभन्द्न क्रक्रयाकलापहरू 
ववर्षे िरी गचक्रकत्सासँि महत्व राख्न ेयोिका अभ्यास आिूले पनन िने 
र अरूलाई पनन मसकाउने छन।् 

११.२ स्थानीय जनतालाई जडििटुी पररियात्मक कायइक्रम 

उद्देश्य  औषधीजन्द्य जडडििुीहरूको िारेमा सदह जानकारी ददने।  

 उपचारात्मक तथा प्रवधयनात्मक स्वास््यमा सघाउ पयुायउने जडडििुीहरूको 
महत्विारे जानकारी मलने ददन।े  

 गचक्रकत्सा सेवा प्रदान िने ससं्थाहरू तथा ती ससं्थाहरूिाि पाइने 
सेवाहरूिारे जानकारी िराउने। 

 जडडििुीको महत्व र सकंमलत जडडििुीको िजारिारे जानकारी ददने। 
 स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जडडििुीहरूको लाित सकंलन िने। 

लक्षक्षत समहू आमा समहू, स्थानीय अिवुा कृषक, सामदुानयक वन उपभोक्ता समहू वा 
सममनत, स्थानीय समाजसेवी, पत्रकार आदद। 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

लक्षक्षत समहूलाई ववर्षे िरी जडडििुी प्रर्स्त मात्रामा प्राप्त हुने समयमा।  
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काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 कम्तीमा पनन २० जनालाई (सकेसम्म एक वडािाि ३ जना भन्द्दा िढी 
नहुने िरी) सहभािी िराउन ु पनेछ। सहभािी मनोनयन िदाय स्थानीय 
परम्पराित स्वास््यकमीहरू, अिवुा कृषक, सामदुानयक वन उपभोक्ता 
सममनत र स्थानीय समाजसेवी, आमा समहू, नसयरी सचंालकको प्रनतननगधत्व 
हुने िरी िनुय पनेछ। 

 यस काययक्रम सञ्चालनका लागि सम्िष्न्द्धत बिषयमा अनभुव एव ंज्ञान 
भएका व्यष्क्तहरूलाई स्रोत व्यष्क्तका रूपमा पररचालन िनय सक्रकने छ। 
कृवष, िन, सहकारीसँि समन्द्वय िने। स्थानीय स्तरमा प्राप्त भएका 
जडडििुीहरूको लित सकंलन िरीअद्यावधीक राख्नु पनेछ। यस 
काययक्रमिाि लाभाष्न्द्वत भएका सहभागिहरूको सखं्या सदहतको प्रनतवेदन 
तयार िरी सम्िष्न्द्धत तहमा पठाउन ुपनेछ। 

सेवा/क्रक्रयाकलाप 

सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार हुन ुपने 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  सहभािीहरू जडडििुीको महत्व, सरंक्षर्, सम्िधयन िनय सक्षम हुनेछन।्  

 सहभािीहरूल े आयवेुद औषधोपयोिी जडडििुीिारे जानकारी मलन 
सक्नेछन।्  

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा सेवा मलन प्रेररत हुनेछन।्  

 स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने जडडििुीको त्याङ्क तयार हुनेछ र 
लोपोन्द्मखु जडडििुीको सरंक्षर् िनय िेवा ममल्नेछ।  
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११.३ जेरठ नािरीकको लागि स्वास््य प्रिइधन सेवा कायइक्रम 

उद्देश्य जेटठ नािरीकहरूको र्ारीररक जाचँ िरी पञ्चकमय, रसायन योिको 
माध्यमिाि स्वास््य सरंक्षर्, प्रवयधन, आवश्यक उपचार र उगचत परामर्य 
ददने।  

लक्षक्षत समहू जेटठ नािरीकहरू 
काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

कायायलय समयमा ननयममत रूपमा 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा सेवा मलन आउने जेटठ नािरीक 
सेवाग्राहीहरू तथा समदुायमा स्वास््य सेवािाि िष्ञ्चत, आगथयक रूपल े
बिपन्द्न वियका जटेठ नािरीकहरूका लागि काम िरीरहेका स्थानीय सघं 
ससं्थाहरू, िदृ्धाश्रम, योि केन्द्रहरूको समन्द्वयमा नतनीहरूको पदहचान 
िरी ननयममत रूपमा स्वास््य जाँच िने तथा औषधीको व्यवस्था 
अनसुचुी २ अनसुार िने।  

 आचार रसायन, आहार-ववहार, व्यायाम, योि ववगधलाई बिर्षे ध्यान 
प¥ुयाउन ुपनेछ।  

 उपचार पदहल ेर उपचार पश्चातका लक्षर्मा हुने पररवतयनका त्याङ्क 
अद्यावधीक राख्नु पनेछ। 

 यस काययक्रमको प्रनतवेदन तोक्रकएको ढाचंामा सम्िष्न्द्धत तहमा पठाउन ु
पनेछ। 

सेवा/क्रक्रयाकलाप 

सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्यातथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथयमन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार  

अपेक्षक्षत प्रनतिल  जेटठ नािरीकहरूल े ननयममत रूपमा आवश्यक सेवा एव ंऔषधोपचार 
मलनेछन।्  

 पचंकमय, योि, उपयकु्त आहार-ववहार अपनाएर जीवनर्लैी पररवतयन िरी 
िरु्स्तरीय जीवनयापन िनय सक्नेछन।्  

 रसायन औषधीहरूको प्रयोििाि जेटठ नािरीकहरूको स्वास््य सरंक्षर् र 
प्रवयधन हुनेछ। 
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११.४ स्तनपायी आमालाई मातमृशश ुसरुक्षाथइ दगु्धिधइक जडििटुी जन्त्य औषधी ववतरण सम्िन्त्धी 
कायइक्रम 

उद्देश्य  आमा र िच्चाको स्वास््य सधुार िने तथा कुपोषर्जन्द्य रोििाि 
िचाउने।  

 स्तनपानको महत्विारे स्तनपायी मदहलाहरूलाई जनचेतनामलूक स्वास््य 
मर्क्षा प्रदान िने।  

 मातमृर्र् ुमतृ्यदुर घिाउने। 
लक्षक्षत समहू स्तनपायी मदहला (िच्चा जन्द्मेपनछ ६ मदहना सम्म) 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

आयवेुद स्वास््य ससं्थािाि ननयममत 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 मातमृर्र् ु स्वास््य र स्तनपानको महत्व िझुाउन ष्जल्ला 
जनस्वास््य÷स्वास््य कायायलयसँि समन्द्वय िरी ष्जल्लाष्स्थत िगथयङ्ि 
सेन्द्िर, खोपकेन्द्र, पवूयप्रसनूत जाँच िने स्थानहरूमा अञ्चल आयवेुद 
औषधालय÷ष्जल्ला आयवेुद स्वास््य केन्द्र/आयवेुद औषधालयले अनसुचूी 
३ मा तोक्रकए िमोष्जमको बिषयिस्त ुसमावेर् िरी चेतनामलुक सामाग्री 
(फ्लेक्स, पम्पलेि व्यानर आदी) तयार िरी प्रचार प्रसार िररनेछ।  

 प्रत्येक वषयको स्तनपान सप्ताहमा ष्जल्ला जनस्वास््य कायायलयसँि 
समन्द्वय िरी तोक्रकएको लक्षक्षत समदुायलाई चेतनामलुक सामाग्री मािय त 
प्रचार प्रसार िररनेछ।  

 सतु्केरी मदहलाको लित सकंलन िने र काययक्रम सञ्चालन िररने 
स्थानका स्वयम्सेववकाहरूसँि समन्द्वय राखी आवश्यक अमभमखुीकरर् 
तामलम िराई पररचालन िररनेछ।  

 अञ्चल आयवेुद औषधालय/ष्जल्ला आयवेुद स्वास््य केन्द्द/आयवेुद 
औषधालयले उपयकु्त स्थान छनौि िरी अनसुचुी ३ मा तोक्रकए 
िमोष्जम िरम्यािका आधारमा मर्र् ु र मदहलाको ननयममत रूपमा 
स्वास््य जाँच िनुय पनेछ।  

 आवश्यकतानसुार सतु्केरी मदहलाको पयायप्त दधू िढाउन र्तावरी 
(कुररलो चूर्य) ६ मदहनासम्म खुवाउन ु पनेछ। तत्काल सतु्केरी भएको 
अवस्था छ भने आमालाई एक मदहनासम्म दर्मलू तलेको मामलस 
प्रयोि िनय ददनपुनेछ। 

 र्तावरी चूर्य र दर्मलु तलेको प्रयोि र ववतरर् अनसुचूी ५.३ मा 
तोक्रकए िमोष्जम हुनेछ।  



 

 

180 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

सेवा/क्रक्रयाकलाप 

सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथयमन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  र्तावरी चूर्य, दर्मलूको समेत प्रयोििाि मर्र् ुर आमाको स्वास््यमा 
सधुार हुनेछ।  

 स्तनपायी मदहलाहरूल े आफ्नो मर्र्लुाई स्तनपान िराउन उत्प्रेररत 
हुनेछन।्  

 िच्चाको र्ारीररक र मानमसक वदृ्गध र ववकासमा सघाउ पगु्नेछ।  
 कुपोषर्जन्द्य रोिहरूको रोकथाम हुनेछ।  
 िाल मतृ्यदुर घिाउन मद्धत पगु्नेछ।  
 मात ृस्वास््य सवल रहनेछ । 

११.५ पिंकमइ (पवूइकमइ) कायइक्रम 

उद्देश्य आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमाआउने सेवाग्राहीहरूको जाँच िरी योि र 
पवूयकमयको माध्यमिाि स्वास््य सरंक्षर्, प्रवयधन, आवश्यक उपचार र उगचत 
परामर्य ददने। 

लक्षक्षत समहू आयवेुद ससं्थाहरूमा उपचाराथय आएका बिरामीहरू/सेवाग्राही 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

कायायलय सञ्चालन रहने समयमा ननयममत रूपमा 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 पवूयकमय र योि काययक्रम सञ्चालन भएका आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा 
सेवा प्रयोजनका लागि अनसुचूी ७ मा तोक्रकए िमोष्जमको िाराम 
िनाउन।े 

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा आएका सेवाग्राहीलाई स्वास््य जाचँ िरी  
समस्याको पदहचान िरी आवश्यकता अनसुार योि र पञ्चकमय सेवाका 
लागि मसिाररस िने।  

 पचंकमय अन्द्तियत पवूयकमयको रूपमा आवश्यकतानसुार स्नेहन, स्वेदन, 
मर्रोधारा, किीवष्स्त, ग्रीवावष्स्त, नस्य आदद 

 योि अन्द्तरित गचक्रकत्सक एव ं स्वास््यकमीहरूद्वारा मसिाररस िररने 
रोिानसुार, स्वास््य प्रवयद्धन एव ं पनु:स्थापनाका लागि तोक्रकएको 
मापदण्ड अनसुार मसिाररस िने।  

सेवा/क्रक्रयाकलाप 
सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार हुनपुने 



 

 

181 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

भकु्तानीका दरहरुिः 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  पवूयकमय, योि र उपयकु्त आहारववहार अपनाएर िरु्स्तरीय जीवनयापन 
िनय सक्नेछन।् 

 बिरामीहरू तथा सेवाग्राहीहरूले यस सेवािाि स्वास््य सरंक्षर्, प्रवयधन र 
पनु:स्थापनामा सघाउ पगु्नेछ। 

११.६ िाउँघर /शहरी जक्लननक, नसने रोि व्यवस्थापन कायइक्रम 

उद्देश्य  ग्राममर् तथा र्हरी क्षते्रमा रहेका आयवेुद स्वास््य ससं्थािाि िाढा 
रहेका जनतालाई प्रत्यक्ष आयवेुद सेवा उपलब्ध िराउने।  

 नसने क्रकमसमका रोिीहरूको त्याङ्क सकंलन िने।  

 नसने रोिका कारर्, व्यवस्थापन, परामर्य ददने। 
 नसने रोि रोकथामका उपायहरूका िारेमा जनचेतना िराउने। 

लक्षक्षत समहू िाउँघर/र्हरी ष्क्लननक सञ्चालन िररएको क्षेत्रमभत्रका सम्परू्य जनता 
काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

हरेक १५ ददनमा सम्िष्न्द्धत स्थानमा 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूिाि प्रदान िररने सेवा नपिेुका स्थान र 
िढी जनघनत्व भएको स्थानको पदहचान िरी िाउँघर/र्हरी ष्क्लननक 
तथा नसने रोि व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चालनको स्थान छनोि िने।  

 पदहलो पिक छनोि िररएको स्थानमा ननरन्द्तर सेवा प्रदान िने।  

 प्रत्येक १५ ददनमा िाउँघर÷र्हरी ष्क्लननक सञ्चालन िने व्यवस्था 
ममलाउन।े 

 िाउँघर/र्हरी ष्क्लननक तथा नसने रोिको लागि छुट्याइएको िजेििाि 
६० प्रनतर्त नसने रोिहरूको सचेतनामलूक सामाग्री ननमायर्, औषधी 
खररद र ४० प्रनतर्त सञ्चालन खचय िने िरी काययक्रम तयार िने।  

 औषधी खररद िदाय सामान्द्य र नसने रोिको न्द्यूनीकरर्का ननष्म्त 
प्रयोि हुने औषधी खररद िने।  

 ष्क्लननक सञ्चालन व्यवष्स्थत िनय स्थानीय वडाको अध्यक्ष वा 
प्रनतष्टठत समाजसेवी सदहत तीन देखख पाँच सदस्य रहने िरी ष्क्लननक 
सञ्चालन व्यवस्थापन सममनत िठन िरी सञ्चालन िने।  

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूले िाउँघर/र्हरी ष्क्लननक सञ्चालन िनय 
जान कायायलयमा रहेका प्राववगधक सहायक र कायायलय सहयोिीलाई 
खिाउनका लागि वावषयक समय तामलका िनाउन।े 

 ष्क्लननकमा जनचेतनामलूक तामलम तथा छलिल आवश्यकता अनसुार 
सञ्चालन िररनेछ।  



 

 

182 खण्ड ि: काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया 

२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

 ष्क्लननक सञ्चालन तथा नसने रोि न्द्यनूीकरर् िनय स्थानीय स्रोत र 
साधनको पदहचान िरी अत्यागधक प्रयोिमा ल्याउने।  

 आयवेुद गचक्रकत्सा पद्धनतले ननदेमर्त िररएका स्वास्थकर आहार, ववहार 
तथा आचारकोिारेमा उत्प्रेरर्ा जिाउने।  

 नसने रोििाि ग्रमसत बिरामीको त्याङ्क अद्यावधीक राख्न।े 
सेवा/क्रक्रयाकलाप 

सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्वस्थ जीवन र्लैीमा जनचेतना वदृ्गध हुने।  

 आयवेुद सेवा प्राप्त निरेका जनतालाई सेवा ददलाउने। 
 नसने रोि न्द्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन िनय सहयोि पगु्ने। 
 नसने रोिका रोिीको त्याङ्क अद्यावधी हुने। 

११.७ अत्यावश्यक आयवेुद औषधी खररद 

उद्देश्य  ष्जल्लामा देखखने रोिहरूको प्राथममकता अनसुार अिुि व्यवस्था हुने 
िरी आवश्यक औषधी खररद िने।  

 सेवा तथा ननिःर्लु्क औषधीको ननरन्द्तर प्रवाह िने। 
लक्षक्षत समहू  उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीहरू 
काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

कायायलय सञ्चालन रहने समयमा ननयममत 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू आउने रोिको प्राथममकता ननधायरर् िने। 
प्राथममकता ननधायरर् िदाय अनघल्लोवषयको बिरामीको सखं्या, रोिको 
प्रकोप, िजेि आददलाई ध्यानमा राख्नु पनेछ।  

 अत्यावश्यक आयवेुद औषधी सचूी २०६२ वमोष्जमका औषधीहरू 
सावयजननक खरीद ऐनको सीमामा रही खरीद िने।  

 अनसुगूच ५ अनसुारका रोि अनसुारका औषधीहरू खररद िरी अिुि 
रूपमा ववतरर् िने व्यवस्था ममलाउने।    

सेवा/क्रक्रयाकलाप 
सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार  

अपेक्षक्षत प्रनतिल आवश्यक सेवा र औषगधे ननयममत उपलब्ध हुनेछ। 



 

 

183 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

११.८ ननाःशलु्क दटकट दताइ शलु्क 

उद्देश्य  आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूलाई स्थानीय तहमा सञ्चालन र 
ब्यवस्थापनको लागि समदुायलाई सक्रक्रय िनाउन।े  

 आयवेुद स्वास््य सेवाको पहुच अमभवदृ्गध िने।  
 समदुायका जनताहरूलाई नन:र्लु्क स्वास््य सेवा प्रदान िने।  

लक्षक्षत समहू सम्परू्य सेवाग्राहीहरू 
काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
अिधी 

कायायलय सञ्चालन रहने समय 

काययक्रम सञ्चालन  
काययबिधी  

 आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूमा दिकि र्लु्कको अनदुान िापत प्राप्त 
रकमको एक कोष खडा िरी सो कोषको सञ्चालन एव ं व्यवस्थापन 
िनय स्थानीय स्वास््य ससं्था ब्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि 
सहयोि सममनत िठन िने।  

 स्थानीय स्वास््य ससं्था ब्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सहयोि 
सममनतको िठन तोक्रकए िमोष्जम हुनेछ।  

 उक्त ननदेमर्कािारे सममनतका पदागधकारीहरूलाई अमभमखुीकरर् िने।  
 दिकि र्लु्क िापतको सवुवधा प्राप्त िने बिरामीहरूको रेकडय सम्िष्न्द्धत 

तहमा पठाउन ुपनेछ।  
सेवा/क्रक्रयाकलाप 
सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हस्तान्द्तरर् 
भई सञ्चालन र व्यवस्थापनको ष्जम्मेवारी र उत्तरदानयत्व स्थानीयलाई 
िोध हुनेछ। 

 सवयसाधारर्ले ननिःर्लु्क स्वास््य सेवा प्राप्त िने छन।् 
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

११.९ मेमशनरी औजार खररद 

उद्देश्य  आयवेुद ससं्थाहरूमा ननदान र उपचारका लागि समयमा न ैउपलब्ध िराई 
सेवा प्रभावकारी िराउने। 

लक्षक्षत समदुाय उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

काययक्रम अवधी कायायलय सञ्चालन रहने समय 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 औषधालय प्रमखु/प्रनतननगधहरूसिं छलिल िरी िजेिको सीमामा रही 
खररद िने।  

 अनसुचूीहरूमा उल्लखेखत औजार तथा उपकरर्हरूको प्रयोि दक्ष 
प्राववगधकको सल्लाह र (Treatment Protocol) अनसुार िनुय पनेछ। 

 आयवेुद ससं्थाहरूमा आवश्यक औजार उपकरर्हरू ननम्न अनसुारको 
हुनपुनेछ।  

 Motor and piston, Thermometer, Weighing machine, Height machine, 

Tongue Depressor, Shygmomanometer, Stethescope, ENT Set, 

Proctoscope, Probe, Syringe, Torch light, Kidney tray, Suture materials, 

Needles(different size and shape), Different Forceps, Dressing set, 

Catheter set, Gynaecological set , Autoclave like sterilization machine etc.  

सेवा/क्रक्रयाकलाप 
सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

आगथयक ननयमानसुार 

अपेक्षक्षत प्रनतिल बिरामीहरू तथा सेवाग्राहीले ननयममत रूपमा आवश्यक सेवा एव ं परामर्य 
मलनेछन।् 

११.१० स्वस्थ जीवन कायइक्रम 

उद्देश्य  स्वास््य सरंक्षर्, प्रवयधन, आवश्यक उपचार र उगचत परामर्य ददने।  
 आयवेुद ससं्थाहरूमा सेवाग्राहीको सखं्या िढाउन।े  
 योि र स्वास्थ जीवन र्लैीको िारेमा जानकारी िराउन ेर व्यिहारमा 

ल्याउन प्रोत्सादहत िने। गचक्रकत्स सम्िद्ध योि (Therapeutic Yoga) 

को ननयममत अभ्यास िराउने।   
 समदुायका जनताहरूलाई नसने प्रकारका रोिहरू र यस्ता प्रकारका 

रोिहरूको रोकथामको उपायहरूको िारेमा जानकारी िराउने।  
लक्षक्षत समदुाय स्वास््य प्रिधयनका लागि सेवा मलनका लागि आयवेुद ससं्थामा आउने 

सेवाग्राहीहरू 
काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 

सेवा ददने/काययक्रम ननरन्द्तर 



 

 

185 स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

सञ्चालन िनुय पने 
समय 
काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 प्रत्येक ददन ववहानको समयमा कायायलय पररसरको योि हलमा २० 
जना सहभािीलाई योिको अभ्यास िने। 

 योिको अभ्यास सक्रकसके पनछ एक मात्रा मर्लाजीत र अमतृ गचयाको 
सेवन िराउने।  

 आयवेुदमा उल्लखे भए अनसुारको आहार-ववहारको व्यिहार िनय 
मसकाउने। 

 प्रत्येक हप्ता यस काययक्रममा सहभािीको रक्तचाप, तौल मापन िरी 
अमभलेख राख्न।े  

 मधुमेहका रोिी भएमा प्रत्येक मदहना रितमा गचनीको मात्रा परीक्षर् 
िनय लिाई त्यसको अमभलखे राख्न।े  

 स्वास््यमा आएको ववर्षे पररवतयन भएमा त्यसको समेत अमभलेख 
राख्न।े  

सेवा/क्रक्रयाकलाप 
सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरुिः 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार हुनपुने 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  स्वास््य प्रवयधन हुनेछ।  
 स्वस्थ र दीघायय ुजीवन यापन िनेछन।्   
 नसने प्रकारका रोिहरूिाि िच्न सक्नेछ।  
 उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा िकृ्क दोष (Renal disorder) जस्ता 

रोिीहरूको रोिमा सधुार आउनेछ। 

११.११ ननजी ससं्थाको लित सकंलन, ननयमन र अनिुमन 

उद्देश्य  आफ्नो काययक्षते्र मभत्र सञ्चालनमा रहेका आयवेुद तथा िकैष्ल्पक 
गचक्रकत्सा सेवा प्रदान िनय ननयमानसुार दताय भएका ननजी ससं्थाहरूको 
लाित राख्न।े  

 अननयममत रूपमा सञ्चालन भएका ससं्थाहरूको ननयमन िने।  

 परम्पराित रूपमा स्वास््य सेवा प्रदान िरीरहेका स्वास््यकमीहरूको 
त्याङ्क सकंलन िने। 

 जडडििुीका नाममा, धामीझाक्रीको रूपमा भएका स्वास््य उपचारमा 
भएका अन्द्धववश्वासलाई हिाउने।  

लक्षक्षत समदुाय आयवेुद तथा िकैष्ल्पक ननजी स्वास््य ससं्थाहरू, स्थानीय परम्पराित 
स्वास््यकमीहरू 

काययक्रम सञ्चालन 
िने तह 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू 
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सेवा ददने/काययक्रम 
सञ्चालन िनुय पने 
समय 

ननरन्द्तर 

काययक्रम सञ्चालन 
/कायायन्द्वयन प्रक्रक्रया 

 आफ्नो काययक्षते्र मभत्र ननयमानसुार दताय भएका आयवेुद तथा िकैष्ल्पक 
गचक्रकत्सा सेवा प्रदान िनय खोमलएका ननजी स्वास््य ससं्थाहरूको 
कायययोजना िनाई अनिुमन, ननयमन िनय ननजी ससं्था अनिुमन 
सममनतको सहभागिता िराउने।  

 स्वास््य ससं्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्द्ननत मापदण्ड सम्िन्द्धी 
दोश्रो सरं्ोधन, २०७३ सम्िन्द्धी ननदेमर्काको मापदण्ड परूािरी दतायको 
लागि आवेदन ददन ेससं्थाहरूको अनिुमन िरी प्रक्रक्रया पिेुको भएमा 
दताय मसिाररस िने।  

सेवा/क्रक्रयाकलाप 

सञ्चालनमा सहभािी 
सखं्या तथा 
भकु्तानीका दरहरू 

अथय मन्द्त्रालयको काययक्रम ननदेमर्का २०७२ अनसुार हुनपुने। 

अपेक्षक्षत प्रनतिल  ननजीस्तरमा सञ्चामलत आयवेुद तथा िकैष्ल्पक स्वास््य ससं्थाहरूले 
मापदण्डमा उल्लखे भए अनसुार सञ्चालन िनय प्रेररत हुनेछ। 

 अिधै रूपमा सञ्चालनमा रहेका ससं्थाहरूको ननयमन हुनेछ। 
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अनसुचूीहरू 

अनुसूिी १: अथइमन्त्रालयिाट जारी िररएको कायइ सञ्िालन ननदेमशका,२०७२ 

तामलम केन्त्र िाहेक अन्त्य तहिाट सञ्िालन हुने सव ैप्रकारका तामलम, िोरठठ, कायइशाला सञ्िालन 
सम्िन्त्धी खिइको मापदण्ि 

मस.न ं वववरण केन्त्र÷क्षेरस्तर जजल्लास्तर िाउँस्तर 
१ स्रोत व्यष्क्त/सहजकताय{ 

प्रनत कक्षा (१ घण्िा ३० ममनेि) एक जना 
८००.०० ६००.०० ४००.०० 

२ कायय पत्र १२००.०० ८००.०० ७००.०० 
३ सयंोजक ५००.०० ४००.०० ३००.०० 
४ सहयोिी (२ जना सम्म) ५००.०० ४००.०० ३००.०० 
५ कायायलय सहयोिी १५०.०० १५०.०० १५०.०० 
६ प्रनतवेदक प्रनत काययक्रम एकमटुठ १०००.०० १०००.०० १०००.०० 
७ खाजा (स्रोत व्यष्क्त,सहभािी सयंोजक, 

प्रनतवेदक, सहयोिी) 

२००.०० २००.०० २००.०० 

८ मसलन्द्द प्रनत सहभािी १००.०० १००.०० १००.०० 
९ मसलन्द्द प्रमर्क्षर् (माकय र, िोिोकपी, मेिाकाडय, 

माष्स्कङ िेप, आदद) 

२५००.०० २५००.०० २५००.०० 

१० ववववध (व्यानर,प्रमार्पत्र, पानी, सरसिाई 
आदद) 

१५००.०० १०००.०० ५००.०० 

११ दैननक भत्ता भ्रमर् खचय ननयमािली २०७२ (सरं्ोधन समेत) अनसुार 
१२ यातायात खचयिः प्रचमलत दररेि अनसुार (प्लेन दिकि र िोडड यङ पास अननवायय) 

१३ तामलम सवुवधा(तामलम कक्ष,उपकरर्) प्रचमलत दररेि अनसुार 
 

दैननक भ्रमर् भत्ताका लागि सहभािीको घर वा हाल िसोवास स्थलिाि दैननक ओहोर दोहोर िनय 
नभ्याईने, १५ क्रक.मी िाढा) 

स्रोत व्यष्क्त आयोजक ससं्थािाि भएमा स्रोत व्यष्क्त भत्ता नपाउने काययपत्र वापत मात्र  

पाउने। 
काययपत्र ७५० र्ब्दको प्रिन्द्ध हुन ुपदयछ। 
दैननक भ्रमर् भत्ता नपाउने सहभागिका लागि सहभागि भत्ता वापत दैननक खान ेिस्ने खचय 

रू ७०० र सहभािीको आत े जात े खचयको सम्वन्द्धमा सावयजननक यातायात चल्ने 
स्थानमा (िस) वापतको न्द्यनुतम भाडा पाउने। सावयजननक यातायात नचल्ने स््थानमा 
आतजेात ेिरी दईु ददन सम्मको लागि एकमटुि रू २०० र सो भन्द्दा वदढ जनतसकैु 
ददन भए पनन रू ५०० एकमटुि पाउने। 

 

नोटाः भ्रमर् खचय िाहेक अन्द्य आयमा १५ प्रनतर्त पाररश्रममक कर कट्िी िनुय पदयछ। 
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तामलमहल तथा िाडी भाडा भकू्तानी िदाय १० प्रनतर्त सेवा कर कट्िी िनुय पदयछ। 
पररश्रममक कर र भाडा िाहेक अन्द्य रू ५०००।० भन्द्दा माथीको ववल भकू्तानी िदाय १.५ 
प्रनतर्त अगग्रम आयकर कर कट्िी िनुय पदयछ। 
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अनुसूिी २: कायइक्रम सम्पन्त्नप्र नतवेदनको नमनूा 

कायइक्रम सम्पन्त्न प्रनतवेदनको नमनूा 
१. काययक्रमको नामिः 
२. स्वीकृत िजिे र खचय मर्षयक नांिः 
३. काययक्रमको सकं्षक्षप्त पररचय तथा उदेश्यिः   

४. काययक्रम सञ्चालन प्रकृयािः  

५. काययक्रम सञ्चालन स्थान र ममनतिः 
६. काययक्रममा सलंग्न जनर्क्तीको नामािलीिः 
७. काययक्रमका सवल पक्षिः  

८. काययक्रममा सधुार िनुय पने पक्षिः 
९. खचय रकमको ववस्ततृ वववरर् (Statement of Expenditure) 
 
मस.न वववरर् बिननयोष्जत रकम खचय रकम िाकी 
१ सहभािी भत्ता ५०००.०० ३०००.०० २०००.०० 
२     

३    

जम्मा    

 
१०. िोटो तथा अन्त्य वववरणाः 
 
  

नमूना 
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िगथइङ्ि सेन्त्टरको लागि स्वास््य उपकरण खरीदका लागि िजेट बिननयोजन िररएका तहहू 

 

पाँचथरिः िाल्िनुन्द्द, िालेलङु्ि इलामिः देउमाइ, माइ,िाकिोक,रोङ्ि 

झापािः बितायमोड, हष्ल्दिारी सखंुवासभािः पाचँखपन 

भोजपरुिः आमचोक, पौवादङुमा, साल्पामसलोछो धनकुिािः चौबिसे 

सनुसरीिः इिहरी, धरान, रामधुनी, कोर्ी मोरङ्ििः पथरी, सनुिषी, जहदा, िदढििंा, केरािारी 
सोलखुुम्ििुः दधुकौमर्क, महाकुलङु्ि, खुम्ि ु खोिाङ्ििः खोिेहाङ्ि, दरपङु्ि, कोपीलासिढी, 

िहरापोखरी 
उदयपरुिः उदयपरुिढी ओखलढुङ्िािः गचससिुदढ 

सप्तरीिः नछन्द्नमस्ता, नतलाठीकोइलाडी, 
महादेवा,रूपनी, िेल्हीचपेना, बिटर्ुपरु 

मसरहािः िोलिजार, सखुीपरु, कजयन्द्हा, लक्ष्मीपरु, 
नराहा, बिटर्पुरु 

धनषुािः र्दहदनिर, ववदेह, िरे्र्मान, हंसपरु, ममगथला,   
ििेश्वर 

महोत्तरीिः भािहा, मनरा, एकडारा, सोनमा, दिहानी, 
महोत्तरी 

सलायहीिः हरीवन, चक्रघट्िा, रामनिर, ब्रम्हापरुी,  
घनकाठैल 

मसन्द्धुलीिः क्रिक्कल, घयाङलेक 

मसन्द्धुपाल्चोकिः जुिल, हेलम्ि,ु भोिेकोर्ी, मलसखं ु नवुाकोििः मलख,ु तारकेश्वर 
भक्तपरुिः मध्यपरु न.पा. रौतहििः िरुूङ्ि, िजुरा, िनृ्द्दािन, माधवनारायर्, 

परोहा, िोधीभाइ, देवाही िोनाइ 
िारािः कलयैा, कोल्हवी, परवानीपरु, प्रसौनी, सवुर्य, 
आदर्य कोिवाल, करैयामाइ, देवताल 

पसायिःजिन्द्नाथपरु, नछपहरमाइ, बिन्द्दिामसनी 

नवलपरासीिः िडैाकोि, बत्रवेर्ीससु्ता, सरावल, 

िषु्न्द्दकाली 
रूपन्द्देहीिः नतलोत्तमा, मायादेवी,सीयारी 

कवपलवस्तिुः र्दु्धोदन, यर्ोधरा, बिजयनिर अघायखाचीिः भमुीकास्थान, पाखर्नी, छत्रदेव 

पाल्पािः माथािढी, िािनासकली, नतनाउ िलु्मीिः मदाने 

स्याङ्िजािः भीरकोि तनहँुािः देवघाि 

िोखायिः धाच,े चुमनबु्री लमजुङ्ििः मस्यायङ्िदी, क्होलासोथार 
कास्कीिः रूपा पवयतिः जलजला, पयै ू

मसु्ताङ्ििः िाह्रिाउँ, मिुिुः सोरू 

सल्यानिः िनिाड कुवपण्ड े  
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अनुसूिी ३: यातायात खिइका लागि ननवेदेन 
 

श्रीमान प्रमखुज्य,ू 

.............................िाउँ÷निरपामलका 
 
 

ववषयाः यातायात खिइ उपलब्ध िराई ददन ेिारे । 
 

उपरोक्त सम्िन्द्धमा म ननवदेकले .............................. केन्द्रिाि क्षयरोिको 
उपचार मलई रहेको र मलै ै क्षयरोिको र्कंा लािेका मेरा पररवारका तपसीलका सदस्यहरूलाई 
................................ससं्थामा िई क्षयरोि परीक्ष्रँ् िराएकोल े नेपाल 
सरकारल ेव्यवस्था िरे िमोष्जम यातायात  खचय रू.......... उपलब्ध िराई ददन हुन अनरुोध 
िदयछु । नेपाली नािरीकताको प्रमार् पत्र ÷ 

.............................िाउँ÷निरपामलकाको नाता खलु्ने मसिाररर् र खकार जाचँ 
ननतजा िाराम यस ैसाथ सलंग्न छ । 
 

                           ननवेदक  नामिः 
                                ठेिाना 

                                               क्षयरोि दताय न ं 

तपसील 
मस.न. नाम  उमेर मलङ्ि बिरामी सिंको नाता कैक्रियत 
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अनुसूिी ४: वप. वी. सी. बिरामी तथा बिरामीका पररवारलाई क्षयरोि पदहिान 
यातायात खिइ ववतरण भरपाई 

मस.न नाम थर ठेिाना बिरामीसँिको नाता रकम हस्ताक्षर 

      

      

      

      

 
 
 

अनुसूिी ५: आयुवेद कायइक्रम अन्त्तरित 

अनसुिूी ५.१ 

सिेतना कायइक्रमका लागि ननम्न सन्त्देशहू समावशे िने। 

िजारमा पाइने ववज्ञापनको आकषयर्मा परेर आिैऔषधी क्रकनेर खान ेिानी निरौं। गचक्रकत्सक एव ं
स्वास््यकमीहरूसँि परामर्य िरेर मात्र औषधी सेवन िरौं। आयवेुद औषधीहरूले पनन र्रीरलाई हानी 
िनय सक्छन।् कुन ै स्वास््य समस्या आउँदा र औषधी क्रकनेर सेवन िनुयपदाय गचक्रकत्सक एव ं
स्वास््यकमीहरूसिं सल्लाह िने िानी िरौं।  

 ववश्वसनीय िामेसी (िदै्यखाना वा औषधी ननमायर् कम्पनी) मा िनेका औषधी सेवन िरौं। 
गचक्रकत्सक एव ंस्वास््यकमीहरूको सल्लाह अनसुार सदह तररकािाि औषधी सवेन िरौं।  

 नीम, दिूो, घोडतापे्र, पनुनयवा, िोखुर, भिृराज, पाखनभेद, िोझो, तलुसी, नघउकुमारी, कुर्, पदुदना, 
िजुो जस्ता औषधीय िरु् भएका जडडििुी हुन। ठाउँ र हावापानी अनसुार उपयकु्त हुने 
बिरूवाहरू आिैले लिाऔ।ं यी आयआजयनका लागि पनन महत्वपरू्य हुन्द्छन।्  

 कुन ैपनन आयवेुददक औषधी जनत परूानो उनत राम्रो भन्द्ने ववश्वासमा परेर धेरै ददनसम्म 
खुला रहेका, म्याद नाघेका र िन्द्ध एव ंस्वाद बिग्रेका औषधीहरू प्रयोि निरौं।  

 आयवेुददक औषधीहरू प्रयोि िदाय खानपानलाई पनन ध्यान ददऔ।ं अम्लवपत्त, मधुमेह, 

वातरोि, उच्च रक्तचाप र अन्द्य आदद रोिहरूमा आहारववहारलाई ध्यान नराखी औषधी मात्र 
सेवन िदाय प्रभावकारी हँुदैन। 

 कुन ैपनन बिरामीलाई उसको रोि के हो? रोिको कारर् के हो? औषधी के खाइरहेको छु? 

कनत मात्रा खाने ? कसरी प्रयोि िने? भन्द्ने प्रश्नको जवाि पाउने अगधकार हुन्द्छ। यी 
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बिषयमा गचक्रकत्सकसिं जान्द्ने प्रयास िरौं। केवल ववश्वासका भरले मात्र औषधी सेवन 
निरौं। स्वस्थ रहनका लागि आफ्नो अगधकारको साथसाथै कतयव्यप्रनत पनन सचते होऔ।ं  

 औषधी उपचार र स्वास््य सम्िन्द्धी सवेा र सल्लाहको लागि नष्जकको आयवेुद औषधालय, 

अञ्चल आयवेुद औषधालय, ष्जल्ला आयवेुद स्वास््य केन्द्र तथा आयवेुद गचक्रकत्सालयहरूमा 
सम्पकय  राखौं।  

 सचेतनामलूक काययक्रमको ज्ञान प्राष्प्तपनछ स्थानीय जडडििुीहरूको सही प्रयोि िनय मसकौं।  
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अनसुिूी ५.२ 

स्वेदन कक्रयाको लागि आवश्यक रव्यहू सदहतको ववगध ननम्न छनाः 

नाडीस्वेदका लागि औषधी रव्यिः प्रायर्िः पातहरूको प्रयोि िररन्द्छ र िल, िोक्रा, जरा वा 
काण्डको पनन प्रयोि िनय सक्रकन्द्छ।  

र्ीतल गचनी (मर्िरु) पनुनयवा   दर्मलू   िजुो  

कांजी    िहत    मसमली   िहृत पचंमलू  

नतल    मास    तण्डुल (चामल)  मांस रस  

नततपेाती    िरूर् (मसष्प्लिान)  मसस्न ुआदद  

२. नािीस्वेदका लागि सामानाः 
हाललाई नाडीस्वेदनका लागि ननम्न सामानहरू उपलब्ध िराइएका छनि्ः 
१) प्रेशर कुकराः  

प्रेर्र कुकरमा जुन औषधी रव्यको वाि िनाई सेक्न े हो सो राखी पकाईन्द्छ र वाि 
िनाइन्द्छ।  

२) नािी (पाईप) 

पाईपको एउिा छेउ प्रेर्र कुकरसिं जोडडएको हुन्द्छ र अको छेउ अमल वाक्लो र साना-साना 
प्वालहरू हुन्द्छन।् जसिाि वाि िादहर ननष्स्कन्द्छ र तोक्रकएको अङ्िमा सेकाइ िररन्द्छ।  

३) सतुीको कपिााः  

प्रायर्िः यवकुि वा पाउडर खस्रो या ममसनोको प्रयोि िदाय प्रेर्र कुकरिाि वािमा ममलेर 
पाईप मभत्र अड्क्रकने हुनाले र प्वालहरू िन्द्द हुने हुनाले औषधी रव्यलाई सतुी कपडा मभत्र 
राखी खकुुलो क्रकमसमले िाँध्न ु पदयछ। जसल े िदाय औषधीको पानीमा घलुनमर्ल तत्वहरू 
घोमलन जान्द्छन।्  

४) अजग्नाः  

दहिर, दाउराको आिो, स्िोभ अथवा ग्याँस चूल्होको आिो प्रयोि िनय सक्रकन्द्छ। पदहल ेआिो 
अमल चको र पनछ मध्यम ताप ददन ुपदयछ। कम तापमा वाि राम्रोसिं िन्द्न सक्दैन।  

५) तले वा घतृ आददाः  

नाडीस्वेद िनुयभन्द्दा पदहले तलेको पनन प्रयोि प्रायर्िः िनुयपने हुन्द्छ। यो आद्र्र स्वदे 
भएकोल े र्ोथ वा धेरै सनुनएको ठाउँमा तले नलिाईकन स्वेद िनुय पदयछ। कुन ै कुन ै
सनुनएका ठाउँहरूमा नाडीस्वदे िनुय हँुदैन।  

तलेहू प्रायशाः तोरीको तले, एरण्ड तले, नतलको तले, िला तले, महानारायर् तले, 

महाप्रसाररर्ी तले, प्रसाररर्ी तले, नरम तले, दर्मलू तले, सनै्द्धवादद तले, ताम्रचूडादद तले 
आदद ववमभन्द्न प्रकारका तलेहरूको प्रयोि िनय सक्रकन्द्छ। प्रायर्िः घतृहरूको प्रयोि कम 
िररन्द्छ।  

६) ूमाल वा तौमलयााः  

नाडीस्वेदको पाईप चांड ैन ैतात्ने हुनाले कुन ैरूमाल वा तौमलयाल ेसमात्न ुपदयछ। 
३. नािीस्वेदको ववगधाः  
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सवयप्रथम रोिको ननदान, अवस्था, रोिीको प्रकृनत, ऋतकुाल र अङ्िको ननश्चयपनछ नाडीस्वेदको 
तयारी िनुय पदयछ। भोजनपनछ तरुून्द्त अथवा खाली पेिमा नाडीस्वेद िनुय उपयकु्त हँुदैन। 
मलमतू्र त्याि िरी सकेपनछ रोिीलाई कुची, िेिलु वा उपयकु्त स्थानमा िसाउन ुपदयछ। स्वेदन 
िनुयपने अङ्िमा तले लिाई आवश्यकता अनसुार मामलस िनुय पदयछ। मामलस िरीसकेपनछ 
रोिीलाई न्द्यानो कपडा ओढाउन ु पदयछ। अनन ववस्तारै कपडालाई सादै नाडीस्वेद िनुयपछय। 
नाडीस्वेदका लागि ननष्श्चत िररएकोऔषधी रव्य (सकेुको वा हररयो दिु ैप्रकारका) सानो सानो 
िुक्रा वा यवकुि िनुय पदयछ। अनन यवकुिलाई सतुीको कपडामा खुकुलो िरी राम्रोसिं िाँध्न ु
पदयछ। िाँधेर पोको िनाएपनछ प्रेर्र कुकरमा राखी सामान्द्यतिः त्यसलाई डुब्न े जनत पानी 
राख्नुपदयछ। परन्द्त ु पानी र औषधी रब्य प्रेर्र कुकरमा आधाभन्द्दा िढी हुन ु हँुदैन। वाि 
निन्द्दासम्म पाइपमा वािलाई आउन नददन ु राम्रो हुन्द्छ। बिस्तारै प्रेर्र कुकरमा वाि िनी 
सकेपनछ पाइपको क्लोजर भल्भलाई खोली पाइपलाई रूमाल या तौमलयाले समातरे वाि 
ददनपुदयछ।  

४. नािीस्वेदको समयाः  

सामान्द्यतिः स्वेदन िनुयपने अङ्िको क्षते्रिल अनसुार िनुय पदयछ। एक अङ्िका लागि १० देखख 
२० ममनेिसम्म िनय सक्रकन्द्छ र परूा समय ४५ सम्म िनय सक्रकन्द्छ। रोिको अवस्था अनसुार 
१०, २१ या २८ ददनसम्म िनय सक्रकनेछ।  

५. नािीस्वेदका लागि योग्य ब्यजक्ताः  

प्रायर्िः सि ैव्यष्क्तहरू एव ंसामान्द्य र्ारीररक िठन, मोिा व्यष्क्तहरूमा प्रयोि िनय सक्रकन्द्छ।  

६. नािीस्वेदका लागि अयोग्य व्यजक्ताः  

धेरै कृर्, दबु्ला र र्ोथयकु्त व्यष्क्तहरूलाई सामान्द्यतिः ववचार पवूयक िनुय पदयछ  या निनयमा 
उगचत हुनेछ।  

७. नािीस्वेदका लागि ननददइरट व्यागधहूाः  

सष्न्द्धवात, आमवात, कोटिुर्ीषय, अविाहुक, वातरक्त, ववश्वागच, िधृ्रसी, पटृठकदिर्लू, मांसर्ोष, 

मांसित वात, सवायङ्ि वात, पक्षवध, पक्षघात (उच्च रक्तचापिाि भएका बिरामीहरूमा बिरामीको 
रक्तचाप सामान्द्य भएपनछ ददन ु पनेछ अन्द्यथा पनुिः आक्रान्द्त हुन सक्नछे), आघातजन्द्य 
र्ोथहरू, मांसपेर्ी र्ोथ, किज र्ोथ आदद प्रकारका व्यागधहरूमा नाडीस्वदेको प्रयोि उपयकु्त 
हुनेछ।  

८. नािीस्वेदमा सावधानीहूाः  

कुन ैपनन रोिीको नाडी स्वदे िदाय ननम्न िुदँाहरूमा ननश्चय हुनपुनेछ।  

नाडीस्वेद िदाय वािको पानील ेरोिीको र्रीरमा हानी नपयुायउने, तातोपानीको वािलाई र्रीरमा 
स्पर्य िराउँदा सहन िनय सक्न ेहोस।् बिरामीसँि तातो गचसो िारे वरावर जानकारी मलनपुछय। 
यसलै ेकेही िाढािाि िनुय पनेछ।  

नाडीस्वेद पश्चात ् तत्काल रोिीलाई र्ीत हावा, जल आददिाि जोिाउन ु पनेछ। अन्द्त्यमा 
नाडीस्वेदको अन्द्य प्रायोगिक कुर्लता एव ंज्ञानका लागि सन्द्दभय ग्रन्द्थहरू एव ं बिर्षेज्ञहरूसिं 
ज्ञान आदान-प्रदान िनुय पनेछ। 

९. व्यवस्था-पर/पजूाइ  
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व्यवस्थापत्र िनाउँदा नाम, उमेर, ठेिाना र समस्या लेख्नुपछय। त्यसपनछ समस्याका लागि प्रयोि 
िररने उपचार र औषधीको नाम र मात्रा स्पटि लखेी औषधी कनत ददनसम्म, ददनको कनत 
पिक, कुन अनपुानसिं, कुन तरीकाल ेखानपुने हो? त्यो स्पटि पानुय पछय। औषधीको व्यवस्था 
िदाय ननम्न एकल रव्यहरू प्रयोि िनुय पनेछ।  

 

रसायनमा प्रयोि हुने औषधीहूाः 
अश्विन्त्धा िूणइ  

उपयोििः- रसायन, िाजीकरर्, िातब्यागध, अननरा, दिुयलता।  

मात्रािः- ३ देखख ५ ग्राम।  

अनपुान, सहपानिः- जल, दधू, घ्य।ू  

आमलकक िणूइ  

उपयोििः- रसायन, रक्तवपत्त, अम्लवपत्त, प्रमेह।  

मात्रािः-३ देखख ६ ग्राम।  

अनपुान, सहपानिः- जल, दधू, घ्य ूर मह।  
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अनसुिूी ५.३ 

स्तनपायी आमाका लागि औषधीहू 

ज्वानो  

वजै्ञाननक नाम ट्याक्रकस्परमम एमी र नेपालीमा ज्वानो एव ंससं्कृतमा यवानन भननन्द्छ। अत्यगधक 
मात्रामा पोषर्तत्वहरू पाइन्द्छ। यसमा अत्यगधक प्रोदिन पाईन्द्छ। ज्वानोमा अन्द्य पोषक तत्वहरूमा 
प्रोदिन, आयोडडन, गचल्लो पदाथय, कावोहाइड्रिे, क्याष्ल्सयम र अन्द्य मभिामीन तथा खननज पदाथयहरू 
पाइन्द्छ। यसले मखु्यरूपमा र्रीरमा पाचन प्रर्ालीका अङ्िहरूलाई मजितु िनाउँछ। यसमा रहेका 
बिमभन्द्न रसायननक तत्वहरूले पाचन अङ्िहरूमा ग्रन्द्थीहरू मािय त रस ननकाल्न मद्दत परु ्याउँछन।् 
यसमा वातनार्क िरु् भएकोले बिमभन्द्न स्वास््य समस्याहरू जस्तिैः जोनीको दखुाई कम िनय 
मद्दत िनुयका साथै र्रीरमा हुने अन्द्य दखुाईलाई पनन कम िनय र िभायर्य र्ोधकको रूपमा प्रयोि 
िररन्द्छ। सतु्केरीहरूको स्वास््यको दृष्टिकोर्ल े यसको झोल लाभदायी माननन्द्छ। मदहलाहरूलाई 
िेलािेलामा हुने पेि दखुाई, पीडादायी मदहनावारी तथा प्रसतूी ज्वरमा प्रयोि िररन्द्छ।  

शतावरी  

वजै्ञाननक नाम स्पारिस रेसीमोसस र नेपालीमा कुररलो भननन्द्छ। कुररलोमा अत्यगधक मात्रामा 
पोषर्तत्वहरू पाईन्द्छ। स्वास््यवधयक र र्ष्क्तवधयक रूपमा लोकवप्रयछ। कुररलोको जरामा 
डाईस्याकराइड्स, स्िाचय, प्रोदिन र डड-ग्लकुोज पाइन्द्छ। यसमा सताभररन, ट्याननन, अल्कोलोइड्स 
स्यापोननन पाइन्द्छ। जरालाई पाउडर िनाएर पानीमा ममसाई स्तनपायी मदहलालाई खुवाएमा दधू 
िढाउन मद्दत िदयछ। कुररलोको िोक्रामा ब्याक्िेररया र ढुमर्नासक िरु् पाईने बिमभन्द्न 
अध्ययनहरूल ेदेखाएकोछ।  

 

आयवेुद गचक्रकत्सामा कुररलोको जरा क्षयरोि, दादरुा, स्नाय ुप्रर्ालीको समस्यामा प्रयोि िररन्द्छ। यो 
रसायन पनन हो।  

१. आमाको दधू िच्िालाई ककन आवश्यक छ ? 

दधू जीवनीय र्ष्क्तवधयक, मांसवधयक, वलवधयक, वदृ्गधको लागि दहतकर अमतृ समान छ। सि ै
िच्चाको लागि सात्म्य (अनकूुल) हुन्द्छ। रसादद सि ैधातलुाई पोषर् िछय। रोि ववरूद्ध 
लड्ने प्रनतरोधात्मक र्ष्क्त िढाउँछ। स्वच्छ र क्रकिार् ुरदहत हुन्द्छ।  

२. आमाको दधू प्रशस्त मारामा नआएमा के हुन्त्छ? 

िच्चाको र्ारीररक र मानमसक वदृ्गध र ववकास हँुदैन। सकेुनास लिायत बिमभन्द्न रोि 
लाग्दछ।  

३. शतावरीको प्रयोि कसरी िने ? 

यसको जराको रस ननकालेर चूर्य (Powder) िनाएर अथवा पकाएर क्वाथको रूपमा प्रयोि 
िनय सक्रकन्द्छ। चरू्य वनाई दधूमा घोली खानपुछय।  

४. शतावरीको अन्त्य िार्दाहूाः  

अम्लवपत्त, रक्तचाप ननयममत िनय, वपसाव पोल्ने, िढी रक्तस्राव, दवूयलता आददमा िाइदा िछय। 
५. मारााः  
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चूर्य ३–६ ग्राम  

स्वरस १०–२० मम.मल.  

क्वाथ ५०–१०० मम.मल.  

६. कहा ँपार्न्त्छ ? 

आयवेुद स्वास््य ससं्थाहरू तथा औषधी पसलहरूमा पाइन्द्छ।  

७. आमाको दधू िढाउने अन्त्य रव्यहूाः  

मसु्तकाररटि, ज्वानो, जौ, िहँु, मांसरस, ववदारीकन्द्द, यष्टिमध,ु लौका, नाडीर्ाक, दधू आदद। 
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ननाःशलु्क ववशषे उपिारसम्िन्त्धी व्यवस्था 

१. ननाःशलु्क प्रदान िररने ववशषे उपिार सेवाहूाः  

(अ) जेटठ नािरीकका लागििः  

(क) पञ्चकमय अन्द्तियतको पवूयकमय स्नेहन र स्वेदन  

(ख) रसायन योिका लागि एकल चूर्य औषधीहरू  

 अश्विन्द्धा चूर्य  

 आमलकी चूर्य  

 अमतृा चुर्य  

(आ) स्तनपायी आमाका लागि  

 र्तावरी चूर्य  

 दर्मलू तले  

२. औषधी व्यवस्थापन  

(१) औषधी खररद  

औषधी खररद िदाय साियजननक खररद ऐन २०६३ तथा साियजननक खररद ननयमावली २०६४ 
िमोष्जम खररद एकाइ िठन िरी प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम िमाष्जम िनुय पनेछ।  

(क) बिननयोष्जत िजिेिाि ऐन ननयमको पररगध मभत्र रही तोक्रकएका औषधीहरू खररद िनुय 
पनेछ।  

(ख) औषधीको खचयिः-औषधीको आम्दानी खचयको अमभलेख छुट्िा छुट्िै सहायक ष्जन्द्सी खाता 
खडा िरी खचय व्यवस्थापन िनुय पनेछ। यसरी राखीएको अमभलेख भण्डारको अमभलेख र 
उपचार रष्जटिरको अमभलेखसँि मभडकेो हुन ुपनेछ।  
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अनसुिूी ५.५ 

स्वस्थ जीवन कायइक्रम 

१. ननाःशलु्क प्रदान िररने सेवाहूाः  

क) र्ीलाजीतिः 
 दैननक एक जनालाई एक मात्रा ५०० मम.ग्रा. 

ख) अमतृ गचया 
 िडुूची 
 अमला 
 हररतकी 
 तलुसी 
 वरूर् 

मागथ उल्लेख िररएका जडडििुीहरूको समान भाि ममलाएर गचया िनाउने र स्वस्थ जीवन 
काययक्रममा सहभािीहरूलाई १०० मम.ली.को दरल ेदैननक सेवन िराउने ।  

२. औषधी व्यवस्थापन  

औषधी खररद  

औषधी खररद िदाय साियजननक खररद ऐन २०६३ तथा साियजननक खररद ननयमावली २०६४ 
िमोष्जम खररद एकाइ िठन िरी प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम िमाष्जम िनुय पनेछ।  

क) बिननयोष्जत िजेििाि ऐन ननयमको पररगध मभत्र रही तोक्रकएका औषधीहरू खररद िनुयपनेछ।  

ख) औषधीको खचयिःऔषधीको आम्दानी खचयको अमभलेख छुट्िा छुट्िै सहायक ष्जन्द्सी खाता खडा 
िरी खचय व्यवस्थापन िनुय पनेछ। यसरी राखीएको अमभलेख भण्डारको अमभलखे र उपचार 
रष्जटिरको अमभलखेसिं मभडकेो हुनपुनेछ। 
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अनसुिूी ५.६ 

ननाःशलु्क उपिारसम्िन्त्धी व्यवस्था  

१. ननिःर्लु्क प्रदान िररनेननम्नानसुारका उपचार सेवाहरूको लागि यसमा तोक्रकए िमोष्जमका 
औषधीहरू अिुि रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।   

मस.न.ं रोिको नाम औषधीको वविरर् कैक्रियत 

१ अम्लवपत्त अववपवत्तकर चरू्य  

२ उदर रोि दहगं्वाटिक चूर्य   

३ वातव्यागध महायोिराज िगु्िलु, महानारायर् तलै  
 

४ श्वर्नववकार मसतोपलादद चूर्य, िंकर् भस्म 
 

५ स्त्रीरोि  पटुयानिु चूर्य  
 

६ िालरोि िालामतृ, मिृमदासाव 
 

७ उच्च रक्तचाप सपयिन्द्धाघन विी  
 

८ त्वकववकार ननम्िादद चूर्य, िन्द्धक रसायन  
 

९ कर्य,नासा,मखु,दन्द्त र 
कण्ठरोि 

खददरादद विी, षडववनन्द्द ुतले 
 

१० आमवात योिराज िगु्िलु   

११ ज्वर महार्दुर्यन चूर्य  

१२ अनतसार, ग्रहर्ी महार्खं विी, ववल्वादद चूर्य  

१३ ब्रर् जात्यादद तले  
 

१४ वातरक्त कैर्ोर िगु्िलु  
 

१५ मतू्रववकार÷प्रमेह चन्द्रप्रभाविी  
 

१६ ववववध  बत्रिला, अश्विन्द्धा चूर्य   

२. औषधी व्यवस्थापन  

१) औषधी खररद  

औषधी खररद िदाय साियजननक खररद ऐन २०६३ तथा साियजननक खररद ननयमावली २०६४ 
िमोष्जम खररद एकाइ िठन िरी प्रचमलत आगथयक ऐन ननयम िमाष्जम िनुय  
पनेछ।  

क) बिननयोष्जत िजिेिाि ऐन ननयमको पररगध मभत्र रही तोक्रकएका औषधीहरू खररद िनुय 
पनेछ।  

ख) औषधीको खचयिःऔषधीको आम्दानी खचयको अमभलेख छुट्िा छुट्िै सहायक ष्जन्द्सी खाता 
खडा िरी खचय व्यवस्थापन िनुयपनेछ। यसरी राखीएको अमभलखे भण्डारको अमभलेख र 
उपचार रष्जटिरको अमभलेखसिं मभडकेो हुन ुपनेछ। 

अनसुिूी ५.७ 

ननाःशलु्क बिशषे स्वास््य सेवाको प्रयोजनको लागि भररने िारम 
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१. नाम,थरिः- 
२. उमेरिः- 
३. मलङ्ििः- 
४. ठेिानािः- ष्जल्ला िा.बि.स.÷न.पा. वडा न.ं  

५. पेर्ािः- 
६. सम्िष्न्द्धत बिरामी वा अमभभावकको दस्तखतिः- 
७. सेवाको क्रकमसमिः- 

(क) जेटठ नािरीक (ख) स्तनपायी आमा  

८. कायायलय प्रयोजनको लागि (२ प्रनत मध्ये १ प्रनत सेवाग्राहीलाई  

(क) मलू दताय न.ं  

(ख) सहायक रष्जटिर दताय न.ं  

         

मस.न. ममनत सेवाको 
क्रकमसम 

औषधीको 
नाम 

िायल ग्रा.÷मम.मल. पनुराितृ 
ममनत 

बिरामीको 
दस्तखत 

दस्तखत 
(औषधी 
बितरर् 
र्ाखा) 

         

 

       

 

मसिाररर् िने                           स्वीकृत िने  

(उपचारमा सलंग्न स्वास््यकमी)      ससं्था प्रमखु  

नामिः-          नामिः- 
पदिः-          पदिः- 
दस्तखतिः-         दस्तखतिः- 
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अनसुिूी ५.८ 

पिंकमइ (पवूइकमइ) कायइक्रम िाराम  

१. नाम, थरिः- 
२. उमेरिः- 
३. मलङ्ििः- 
४. ठेिानािः-   पामलका   वडा न.ं  

५. पेर्ािः- 
६. सम्िष्न्द्धत बिरामी वा अमभभावकको दस्तखतिः- 
८. कायायलय प्रयोजनको लागि (२ प्रनत मध्ये १ प्रनत सेवाग्राहीलाई) 

(क) मलू दताय न.ं  

(ख) सहायक रष्जटिर दताय न.ं  

९. सेवािः योिपवूयकमय स्नेहन र स्वेदनमर्रोधाराप्रनतमसय नश्य कमअन्द्य 

 

     

मस.नं+ सेवाको प्रकार सेवा मलएको ममनत अवधी दस्तखत
  

कैक्रियत 
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अनसुिूी ५.९ 

िाउँघर जक्लननक तथा नसने रोिको त्याङ्क िारम 

 

 १–५ वषइ ५–१५ वषइ १५–४५वषइ ४५ वषइ मागथ कैक्रियत 

 

मदहला पुूष जम्मा मदहला पुू ष जम्मा मदहला पुूष जम्मा मदहला पुूष जम्मा 

मधुमेह               

उच्चरक्तचाप              

ष्जर्यश्वास              

मेदोित रोि              

वातव्यागध              

अन्द्य              

 

 

िाउँघर ष्क्लननक सञ्चालन स्थान      रोिी सखं्या  

१..................       

 ............................  

२..................       

 ...........................  

३..................       

 ...........................  

४..................       

 ..........................  

(अन्द्य रोिको त्याङ्कलाई रोि तरेरज िारम समावेर् िरी पठाउने) 
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अनसुिूी ५.१० 

परम्पराित स्वास््यकमी (झारिुक, धामी झाँक्री, िरुौ, आम्िी आदी) हूको उनीहूले िरेको मखू्य 
उपिार सदहतको लित सकंलन िारमाः 

क्र.स. नामथर ठेिाना  कायय 
अवधी 

बितररत 
सेवा 
(जडडििुी, 
अन्द्य) 

ज्ञान 
प्राष्प्तको 
श्रोत 

 

बिमर्टि 
रोि 

 

प्याप्य कैक्रियत 

 

         

         

         

 

तयार िनेको नाम:                                                                   कायायलय प्रमखुको नाम: 

दस्तखत:                                                  दस्तखत: 

दजाय:                                                   दजाय: 
ममनत:                                                                                      ममनत: 

 

जजल्ला मभर रहेका आयिेुद तथा िकैजल्पक गिककत्साका स्वास््य ससं्थाहूको लित िारामाः 
 

क्र.स. संस्थाको 
नाम 

प्रोपराइिरको 
नाम 

संस्था 
रहेको 
ठेिाना 

संस्था 
सञ्चालन 
भएको 
अिधी 

संस्था दताय 
र 
सञ्चालन 
स्वीकृनत 
(मलएको 
रनमलएको) 
मलएको भए 
ममनत   

सेवाको प्रकार 
(आयुिेददक, 

प्राकृनतक, 

होममयोप्यागथ, 

युनानी, 
क्रिष्जयोथेरापी, 
अकुपंचर, 
अकुपे्रसर, 
अन्द्यगचक्रकत्स) 

कैक्रियत 

 

        

        

        

 

           

तयार िनेको नाम:      कायायलय प्रमखुको नाम:  

दस्तखत:       दस्तखत:  

दजाय:        दजाय:  
ममनत:                 ममनत:  
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अनुसूिी ६: पररवार स्वास््य सेवा अन्त्तिइत 

अनसुिूी ६.१ अस्पताल िणुस्तर सधुार सममनत (HQI committee) तथा त्यसका कायइवववरण 

मापदण्ड अनसुार िरु्स्तर सधुार प्रक्रक्रया ववकास िने आजको आवश्यकता हो ।अस्पताल िाि 
प्रदान िने सेवालाई िरु्स्तरीय िनाउन ष्जल्लामा िदठत िरु्स्तर सनूनश्चतता  कायय सममनतको 
साथसाथै ष्जल्ला िरु्स्तर सममनत पनन िठन िनुय पनेछ । अस्पाताल िरु्स्तर सधुार  सममनतल े
मात ृतथा नवजात मर्र् ू स्वास््य लिायत अस्पताल िरु्स्तर सधुार िनुय पने छ । अस्पताल 
िरु्स्तर सधुार सममनतमा मखू्यतया  ९ — १३ जना सदस्य रहने छन ्। 

मस. न ं नम पदगधकारीहरु 

१ मेडडकल सपुररन्द्िेण्डणे्ि अध्यक्ष 

२ मेिोन वा इन्द्चाजय उपा—अध्यक्ष 

३ ववमर्टि दक्ष जनर्ष्क्त (ASBA/ gynaecologist) सदस्य 

४ एनेस्थेमसया\सहायक  सदस्य 

५ अप्रेसन गथएिर  नसय वा दक्ष सतु्केरी नसय सदस्य 

६ मात ृतथा विल स्वास््य इन्द्चाजय (वदहरंि ववभाि) सदस्य 

७ अस्पतालमा काययरत  लखेापाल सदस्य 

८ अस्पतालमा काययरत, स्िोर क्रकपर सदस्य 

९ अस्पतालको मडेडकल रेकडर सदस्य 

१० अस्पताल प्रर्ासक सदस्य 

११ अस्पताल सहयोिी कमयचारी \वपयन सदस्य 

१२ अस्पताल स्िेकहोल्डर\ पाियन प्रनतननगध सहयोिी ननकाय सदस्य 

१३ अन्द्य सहयोिी सदस्य 
अस्पताल िणुस्तर सधुार सममनतका कायइ   

 ननयममत रुपमा प्रदान भईरहेको सेवाका स्वमलु्याङ्कन िने । 
 कायय योजना वनाउने र अध्यावधीक िने। 
 र्रुुमा आवश्यकता अनसुार अस्पतालका मे. स.ु को अध्यक्षतामा हरेक मदहनामा िठैक  

िसी पनुरावलोकन  िने  । 
 िरु्स्तर सधुार   प्रिनतमा पनुरावलोकन िनय समस्या पदहचान िने तथा िरु्स्तर सधुार 

कायय योजना अनसुार उपायहरु भईरहेको छ छैन हेने । 
 हरेक ४\४ मदहनामा , अस्पताल ववकास सममनतलाई  िरु्स्तर सधुार कायय सम्पादन  

प्रिनतका सचूकहरु तथा कायय प्रिनतहरुको प्रनतवेदन िने । यस प्रनतवेदनमा अरु सहयोि 
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प्रदान  िनय मखु्य मखु्य कायय सम्पादन चुनौतीहरु तथा व्यवधानहरु वारे उल्लखेखत 
िररएको हुनपुनेछ ।  यस प्रनतवेदनलाई  ष्जल्ला  िरु्स्तर सनुनश्चता कायय सममनत  तथा 
अस्पताल ववकास सममनतमा पठाउन ुपदयछ । साथै यस सममनतको मखु्य मखु्य सचूकहरु 
केष्न्द्रय  स्तरमा प्रनतवेदन  पठाउने । 

 अस्पताल ववकास सममनत, अस्पतालका अन्द्य  आन्द्तररक  ववभािहरु, अन्द्य ननकायहरुसिं  
समन्द्वय िनेछ । 

 मात ृतथा नवजात मर्र् ूस्वास््य  लिायत अन्द्य स्वास््य सेवा सधुारको लागि वनाईएको  
कायय योजना काययन्द्वयन तथा अनिुमन िनेछ । 

अनसुिूी ६.२(क) Daily Blood Transfusion Registration/Recording Form 

(This monthly blood usage reporting form is to be filled in and submitted monthly by each BTS 

providing free blood under Aama Programme to District (Public) Health Office and Family Health 

Division) 

Name& Address of the Institution: ...................... Month:.........................................  

F.Y.….……..      District…………………………. 

   Daily Blood Transfusion Registration/Recording Form 

S.N. 
Inpatient 

number 

Name 

of 

patient 

Age 

Provisional 

diagnosis/ 

Clinical Details 

Blood 

Group 

Type 

(Blood or 

Plasma) 

 

Units of 

Blood 

transfused 

Units of 

Blood 

returned 

Remarks 

1          

2          

3          

Total          
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अनसुिूी ६.२(ख) Monthly Blood Transfusion Reporting Form 

Name& Address of the Institution: ......  Month: .........................................  

F.Y.….……..     District………………………….  

Monthly Blood Transfusion Reporting Form 

S.N. 

Total Number of 

Women receiving 

blood transfusion 

Total number of 

health institution 

receiving blood 

Total number of 

units blood 

transfused  

 

Total units of 

blood 

returned 

Remarks 

1      

2      

Total      

Prepared by,      Approved by, 

Name:                   Name: 

Designation:       Designation: 

Signature:      Signature: 

Date:                    Date: 
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अनसुिूी ६.३ प्रेषण रकम िझुेको भरपाई 

 

नेपाल सरकार 
स्वास््य मन्द्त्रालय 

........................................... अस्पताल 

श्री प्रमखुज्य ू

महोदय, 

म/ मलै ेबिरामीलाई..........................................देखख..................................सम्म थप उपचारको 
लागि प्रेषर् भई आएको र जानपुने भएकोल ेर मेरो पररवारको आगथयक अवस्था अत्यन्द्त ैकमजोर 
रहेकोल ेर मलै ेप्रेषर्मा लाग्ने खचय व्यहोनय नसक्न ेभएकोले प्रेषर् िदाय लािेको र लाग्ने खचय उपलब्ध 
िराईददनहुुन अनरुोध छ। 
 
ननवेदकको नामथरिः 
दस्तखतिः 
ठेिानािः ष्जल्ला............................ 
िा.वव.स............................. वडान.ं........................ 

सम्पकय  न.ं................................................. 

 

कायायलय प्रयोजनका लागि सम्िन्द्धीत कमयचारील ेभने 

 
मलु दताय न.ं.............................. प्रेषर् िनुयपने र भईआएको कारर् 
.................................... 

रेिर िदाय लािेको र लाग्ने रकम ……………… 

मसिाररस िने स्वास््यकमीकोिः     स्वीकृत िने कमयचारीको 
दस्तखत                  दस्तखत 

नाम         नाम 

पद         पद 
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अनसुिूी ६.४ Specification of Silicon Ring Pessary 

S.N. Purchaser’s Specifications 

1 Description of Function 

1.1  Pessaries are ring-shaped structures of silicone placed in the vagina to prevent pelvic organ 

prolapse. 

2 Operational Requirements 

2.1  Pessarium ring siliconto ease uterine prolapse and other uterine displacements. 

3 System Configuration 

3.1 Pessarium Ring silicon of complete set.  

4 Technical Specifications 

4.1  It shall be flexible with aLrge cross section with smooth outer surface 

4.2  Material: The material must be medical grade silicon to provide comfort to the patient during 

fitting and duration of use. 

4.3  It shall come in a wide range of sizes to suit all patients. 

4.4  It shall be simple to fit.  

4.5  Sizes: Eleven sizes from 50mm to 100mm (outside diameter). (Also mention the size in 

inches), Shall provide one complete set of eleven sizes, (50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 

75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm).  

4.6  Shelf life: At least Five years Products with higher shelf life is preferable.  (Bidder to 

mention the shelf life of their products) 

4.7  Packing: Individually packed in easy to open pouches.  

5 Accessories, spares and consumables 

5.1 Accessories: Carrying case: 1   

6 Operating Environment 

6.1 The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the 

purchaser's country. The conditions include Climate, Temperature, Humidity, etc. 7 Standards and Safety Requirements 

7.1  Must submit ISO 9001 or ISO13485:2003/AC:2007 for Medical Devices AND 

7.2  CE (93/42 EEC Directives) or USFDA approved product certificate.     

8 User Training 

8.1 Must provide user training. 

9 Warranty 

9.1 Warranty for 1 year after acceptance.  

10 Maintenance Service During Warranty Period 

10.1 Standard warranty conditions are applicable.  

11 Installation and Commissioning  

11.1 Not applicable.  

12 Documentation 

12.1  User (Operating) manual in English. 

 

अनसुिूी ६.५ Birthing Centre स्थापना तथा ववस्तारका लागि औजार उपकरणको Specification 

1. Furniture : 
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1. Examination /ANC bed/table,Chair and bench at waiting room for clients. 

2. Delivery table with stand pad for leg support 

3. Double foot Step) 

4. Mattress with water proof cover for bed-2 

5. Pillow with water proof cover-2 

6. Newborn resuscitire- Newborn corner –  

 Table,  

 Mattress 

 suction  machine 

 suction tube 

 Oxygen canula and mask 

 oxygen cylinder 

 ambu-bag and 2 masks(0 and 1 size) 

7. Cupboard for medicine and instrument 

8. Weighing machine pan type for infant. 

9. Water Tank- 1000 lit 

2. Equipments and instruments 

 Instrument trolley (2) mobile light-1 

 Emergency light (1) (Inverter For Electrictal light/SoaLr/battery emergency light) 

 I/V  Stand (2) 

 Electric Suction/ foot suction combined (adult size) 

 Stethescope  

 BP Instrument 

 Fetoscope (aluminium) 

 Room heater (Gas/electricity operated) for Labour room 

 Digital thermometer(centigrade) 

 Room thermometer 

 Standard Delivery set-3 

 Cheattle Forcep with Jar 

 Surgical drums that fits an autoclave 
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Delivery Set  3 sets 

1.  Artery Forceps (Haemostatic, Rankin–Crile or Rochester–Pean) 24cm  2 

2.  Cord Cutting Scissor (Umbilicus – Blunt ) 1 

3.  Sponge Holding Forceps ( Forester; Straight; Serrated) 20cm 1 

4.  Bowl stainless steel (Big) 750ml 1 

5.  GallyPot 1 

6.  wrapper (cotton) 1*1 meter(  4      4 pcs cotton) 4 

Perineal repair Pack  2 sets 

1.  Episiotomy Scissors – Braun-Stadler (One each of 14.5cm & 22 cm) 2 

2.  Needle Holder (Mayo Hegar (20cm) 1 

3.  Dissecting Forceps – toothed and non toothed– 14 cm 2 

4.  Stitch Cutting Scissors – (Abdominal, Kelly) 18cm 1 

5.  Chromic Cat gut (1/0) 1 

Cervical Repair Pack  1 set 

1.  Sponge Holding Forceps (Forester; Straight; Serrated) 24 cm 4 

2.  Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 20 cm 1 

3.  Artery Forceps (Haemostatic, Rochester – Pean) 16cm 2 

4.  NeedleHolder(Mayo–Hegar)  20 cm  1 

5.  Scissors (Abdominal, Kelly) 18 cm  1 

6.  Suture cutting scissors (long) 1 

7.  Dissecting Forceps – Non – toothed, Potts – Smith, 15 cm 1 

8.  

9.  

SIMS vaginal speculum (a complete set of 3 sizes: 60X25-30mm; 70X30- 

10. 35mm and 80X35-40mm) 
3 

11.  Vaginal Speculum (Hamilton Bailey) 1 

Dressing Set  2 sets 

1.  Artery Forceps, 140mm 1 

2.  Toothed thumb forceps, 155mm  1 

3.  Suture cutting scissors, 140mm 1 

4.  Kidney Tray  (400mm) 1 

5.  Bowl for antiseptic (180ml) 1 
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Resuscitation set - Infant (ambu bags and masks, size 0-1) 1 

1.  Delee, single use or high – level disinfected/sterile reusable disposal 1 

2.  Meconium Aspirators (suctiontubes for newborn Suction ) 1 

3.  Cord ties, thread or cord clamp 1 

4.  Oxygen Cylinder 1 

5.  Baby Heater 1 

6.  Ambu bag and Mask baby size (0 and 1)  

MVA PAC set  

1.  Cusco speculum (aLrge medium, small) 

3 

2.  Sponge holding forcep 

1 

3.  Gallipot 

1 

4.  Kidney tray 1 

5.  Volsellum 1 

6.  Cannula different size(5 to 12) 7 

7.  MVA syringe for post abortion care  

3. Infection Prevention : 

 Coloured Coded Plastic buckets of  20 Lt. (green, blue, black and red) for waste management,  

 Bata at least 3 for preparing 0.5% chlorine solution. 

 Autoclave drum (2 ) ( That is fitted to autoclave ) 

 Protective attire (gloves, plastic apron, goggles, boot, Cap , Mask) 

 Gas stove with cylinder or kerosene stove 

 Momo cooker (1 nos. in big size) 
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अनसुिूी ६.६ सािीको ककनाराको नमनूा 

 

अनसुिूी ६.७ िाउंघर जक्लननकको लागि खरीद िनुइपने सामग्रीको वववरण 

मस.नं
. 

वववरर् 
पररमार् 

कैक्रियत 
प्रनत ष्क्लननक इकाई 

प्राथममक स्वास््य सेवा िाउंघर ष्क्लननकका लागि प्रथम पिक आपनुतय िररने भएकोल े
प्याकेज १ मभत्र ननम्न अनसुारका औषगध, उपकरर् मसलन्द्द तथा अन्द्य सामग्रीहरुको 
पररमार् हून ूपनेछिः 

 Suspension Paracetamol 120 mg/5 ml., 60 ml. 20 Bottle.  

 Povidone Iodin Ointment 10 g. 3 Tube  

 Povidone Iodin Lotion 100 ml. 2 Bottle.  

 Calamine Lotion 60 ml. 1 Bottle  

 25% Benzyl Benzoate 100 ml. or 1% Gamma 

Benzen Hexachloride (100 ml) 

5 
pc.  

 Cotrim (Sulphamethaxazole  400 g. + 

Trimethoprim 80 mg.  

200 
tab.  

 Benzoic Acid 6% + salicylic Acid Ointment 3%, 

10g. 

30 
Pc  

 Metronidazole Syrup (60 ml). (What about 

Tablet 400 mg ???) 
20 Bottle  
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Instrument and Equipment   

 BP Instrument (Digital) for adult with cuff size. 1 Set  

 Stethoscope  1 Set  

 Thermometer Degree Centigrade (Digital) 3 Pc  

 Foetescope  (Metal)  1 Pc  

 Artery Forceps (16 cm) (steel, curved/straight)  2 Pc  

1.  Plain Scissors (18 cm)  (steel, blunt/straight)  2 Pc  

2.  Weighing Machine (for Adult)  1 set  

3.  Weighing Machine (Up to 20 kg. - Child) 

(hanging, with colour code) to weigh infants 
1 set  

Other    

4.  
Cotton 100 gm. 5 roll  

5.  
Towel cotton (18"X12") 1 Pc  

6.  
Surgical Gloves (No. 6.5, 7) 20 pair  

7.  
Resuscitation  bag and Mask (Paediatric) ??? 1 Pc  

8.  
Betadine (Repeated) 1 Bottle  

9.  
Leucoplaster 6" 1 1 Roll  

10.  Diposable Syring 5 Ml  

11.  Cotton Bandage (Different Size) 10 Piece  

12.  Lignocaine    

 Stitch set:    

13.  Needle  holder 1   

14.  Scissor (Thread Cutting) 1   

15.  
Sponge Holder 1   
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16.  Tooth Forcep  1   

17.  Gauze 3" 10 Packet  

18.  Kidney Tray 1   

19.  Cutting needle 1 Packet  

20.  Round Body 1 Packet  

21.  Nylon Thread    

22.  िांउघर ष्क्लननक सचंालन िनय आवश्यक 
६ष्ानको वाकस (2.5' X 1.5' X 1')  (24/26 
gaze ) आवश्यक भएमा मात्र (+) लोिो 
भएको सभंव भएमा) 

1 Pc  

23.  Sign board for PHC-ORC 

2' X 1.5' 
1 Pc  

24.  Torch with AA size battery 1 Pc  

25.  िाउंघर ष्क्लननकको जानकारी ददने फ्लके्स वोडय 
(फ्लेक्स पेपर (3' X 2.5') 

1 Pc  

मागथ उल्लेख भए वाहेक जनसखं्याको आधारमा स्थानीय आवश्यकता, खपत र उपनलब्धतालाई 
मध्यनजर राखख िजिे उपलब्ध भए सम्म ननम्न अनसूारको थप औषगध / सामग्री खररद िनय 
सक्रकने छ । 

मस.नं
. 

वववरर् 
पररमार् 

प्रनत ष्क्लननक इकाई 

1.  Tab Buscopan 30 Tab. 

2.  Tab. Paracetamol 500 mg. 200 Tab 

3.  Tab. Albendazole (Chewable) 400 mg. 50 tab. 

4.  ORS 100 pkt. 

5.  Antacid (Aluminum hydroxide 250 mg. + Magnesium 

Trisilicate 500 mg.) 
300 tab. 
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6.  Bandaze 3" 5 Roll 

7.  Gauze 3" (10 roll pkt.) 1 Pc 

8.  Tetracyclin eye ointment (5 g) 10 Tube 

9.  Cotrim Syrup (Sulphamethaxazole 200 mg. + 

Trimethoprim 40 mg., 60 ml.) or Cotrim Podratic 

Tab.(This must be replaced by Amoxycillin) 

10 Bottle 

 

नोििः उपरोक्त सामग्री खरीद िनयका लागि उपलव्ध रकम, िजार भाऊ (Cost Estimation) लाई 
समेत ववचार िरी सामग्रीहरुको पररमार् सावयजननक खरीद ऐन ननयमको पररधी मभत्र रही ननधायरर् 
िने िररएको छ ।  

उपरोक्तानसुार औषधी क्रकि प्रयोि िने िा.वव.स. वा स्वास््य ससं्था सम्म ढुवानीको लागि समेत 
सोदह रकमवाि व्यवस्था िने िररएको छ । 
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तामलका न ं-(१) : 
 

लक्षक्षत समहू 
सम्पणूइ िभइवनत तथा सतु्केरी मदहला एव ंनवजात मशशहुू 

ष्प्हलेदेखख न ैिरु्स्तर सधुार प्रक्रक्रया कायायन्द्वयन 
िरीरहेका अस्पतालहरू 

िरु्स्तर सधुार प्रक्रक्रया कायायन्द्वयन िने प्रस्ताव 
िररएका अस्पतालहरू 

1. Taplejung district hospital 

2. Mahottari district hospital 

3. Sindhuli district hospital 

4. Manthali PHCC Ramechhap 

5. Charikot PHCC Dolakha 

6. Jiri Hospital Dolakha 

7. Hetaunda hospital 

8. Rukum district hospital 

9. Terathum hospital 

10. Nawalparasi (Prithivichandra Hosp.) 

11. Rolpa district hospital 

12. Dang sub-regional hospital (Ghorahi) 

13. Dadeldhura sub-regional hospital 

 

 

14. Bajura district hospital 

15. Doti district hospital 

16. Baitadi district hospital 

17. Darchula district hospital 

18. Salyan district hospital 

19. Dang Zonal hospital (Tulsipur) 

20. Pyuthan district hospital 

21. Dailekh district hospital 

22. Kapilwastu Prithivi Bir hosp 

23. Arghakhachi hospital 

24. Myagdi hospital 

25. Gulmi hospital 

26. Gorkha Hospital  

27. Parbat hospital  

28. Baglung Dhaulagiri zonal hosp 

29. Syanja hospital 

30. Tanahu (Damauli) hospital 

31. Okhaldhunga hospital 

32. Bara (Kalaiya hospital) 

33. Lahan hospital (Siraha) 

34. Panchthar hospital 

35. Rautahat hospital 

36. Ilam district hospital 

 

तामलकान-ं२: कायइक्रम सञ्िालनका लागि िजेट बिननयोजन िररएका तहहू 

जजल्ला स्थानीय तह हू जजल्ला स्थानीय तह हू 

ताप्लेजुङ्ि िुङ्िमलङ्िभोजपरु भोजपरु भोजपरु 

पाँचथर क्रिददम न. पा मोरङ्ि बिरािनिर 
इलाम इलाम न. पा. सोलखुुम्ि ु सोलदुधुकुण्ड 
झापा भरपरु न.पा. उदयपरु बत्रयिुा 
सखंुवासभा खाँदिारी न.पा खोिाङ्ि रूपाकोि 

तहे्रथुम म्याङ्िलङु्ि मसराहा मसराहा 
धनकुिा  धनकुिा सलायही मलिंवा 
सनुसरी  इनरूवा भक्तपरु भक्तपरु 
मकवानपरु  हेिौडा गचतवन भरतपरु 
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जजल्ला स्थानीय तह हू जजल्ला स्थानीय तह हू 

िारा ष्जतपरु मसमरा नवलपरासी रामग्राम 

लमजुङ्ि िेसीसहर रूपन्द्देही ििुवल 

कवपलिस्त ु कवपलिस्त ु मसन्द्धुली   कमलामाइ न.पा  

अघायखाची मर्तििंा न.पा. पाल्पा तानसेन 

िलु्मी रेसङु्ििा स्याङ्िजा  पतुलीिजार 
तनहँू   ब्यास न.पा. मनाङ्ि चाम े

कास्की पोखरा उ.म.पा. पियत कुस्मा 
िािलङु्ि िािलङु्ि न.पा. म्याग्दी िेनी 
मसु्ताङ्ि पषयझोङ्ि िा.पा रूकुम मसुीकोि न.पा 
रोल्पा रोल्पा न.पा. प्यठुान प्यठुान न.पा 
दाङ्ििः घोराही न.पा सल्यान र्ारदा न.पा. 

सखुेत बिरेन्द्दनिर जाजरकोि छेडािाड 
दैलेख नारायर् कैलाली  धनिढी 
िाँके नेपालिजं िददयया िलुररया 
दाचुयला र्लै्यमर्खर डँडले्धुरा अमरिढी 
कन्द्चरपरु भीमदत्त न.पा. 

  

   

तामलक न-ं३:आगथइक वषइ २०७४/७५ मा सकंट व्यवस्थापन केन्त्र सञ्िालन हुने अस्पतालहू 

ववित वषइहूदेखख सञ्िालनमा रहेका केन्त्रहू आगथइक वषइ २०७४÷७५ मा थप 
स्थापना हुने केन्त्रहू 

१. परोपकार स्त्री तथा प्रसतुी रोि अस्पताल, काठमाडौं। 
२. धुमलखेल सामदुानयक अस्पताल, धुमलखेल निरपामलका 

काभ्रे। 
३. राप्ती उपक्षेबत्रय अस्पताल, घोराही, दाङ। 
४. पष्श्चमाञ्चल क्षेबत्रय अस्पताल, पोखरा, कास्की। 
५. भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालिञ्ज, िाँके। 
६. भरतपरु अस्पताल, भरतपरु, गचतवन। 
७. लषु्म्वनी अञ्चल अस्पताल, ििुवल, रुपन्द्देही। 
८. कर्ायली स्वास््य ववज्ञान प्रनतटठान, जुम्ला। 
९. हेिौडा अस्पताल, हेिौंडा महानिरपामलका, मकवानपरु। 
१०. इनरुवा अस्पताल, इनरुवा निरपामलका, सनुसरी। 
११. सिरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजववराज, सप्तरी । 
१२. धाददङ अस्पताल, ननलकण्ठ निरपामलका, धाददङ। 
१३. चौतारा अस्पताल, चौतारा निरपामलका, मसन्द्धुपाल्चोक। 
१४. चररकोि प्राथममक स्वास््य केन्द्र, मभमेश्वर 

१. कोर्ी अञ्चल अस्पताल, 

ववरािनिर, मोरङ। 
२. आम्दा सामदुानयक अस्पताल, 

दमक निरपामलका, झापा। 
३. धनकुिा अस्पताल,  धनकुिा 

निरपामलका, धनकुिा। 
४. कलयैा अस्पताल, कलयैा 

उपमहानिरपामलका, िारा। 
५. तौमलहवा अस्पताल, कवपलवस्त ु

निरपामलका, कवपलवस्त।ु 
६. िोरखा अस्पताल, िोरखा 

निरपामलका, िोरखा। 
७. पाल्पा अस्पताल, तानसेन 

निरपामलका, पाल्पा 
८. तम्घास अस्पताल, रेसङु्िा 
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ववित वषइहूदेखख सञ्िालनमा रहेका केन्त्रहू आगथइक वषइ २०७४÷७५ मा थप 
स्थापना हुने केन्त्रहू 

निरपामलका, दोलखा। 
१५. मन्द्थली प्राथममक स्वास््य केन्द्र, मन्द्थली निरपामलका, 

रामेछाप। 
१६. पाँचथर अस्पताल, क्रिददम निरपामलका, पाँचथर। 
१७. सलायही अस्पताल, मिंलवा निरपामलका, सलायही। 
१८. िाप्ल ुअस्पताल, सोलदुधुकुण्ड निरपामलका, सोलखुुम्ि।ु 
२९. िौर अस्पताल, िौर निरपामलका, रौिहि। 
२०. दमौली अस्पताल, व्यास निरपामलका, तनहँु। 
२१. पृ् वीचन्द्र अस्पताल, रामग्राम निरपामलका, नवलपरासी। 
२२. प्यठुान अस्पताल, प्यठुान निरपामलका, प्यठुान। 
२३. डोिी अस्पताल, ददपायल निरपामलका, डोिी। 
२४. िलुररया अस्पताल, िलुररया निरपामलका, िददयया। 
२५. धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, िाग्लङु्ि। 
२६. महाकाली अञ्चल अस्पताल, कञ्चनपरु। 
२७. उदयपरु अस्पताल, बत्रयिुा निरपामलका, िाईघाि, 

उदयपरु। 
२८. रुम्जािार अस्पताल, मसद्गधचरर् निरपामलका, 

ओखलढुङ्िा। 
२९. मसधंुली अस्पताल, कमलामाई निरपामलका, मसधंलुी। 

निरपामलका, िलु्मी। 
९. सष्न्द्धखकय  अस्पताल, सष्न्द्धखकय  

निरपामलका, अघायखाँची 
१०. भक्तपरु अस्पताल,  भक्तपरु। 
११. बत्रर्लुी अस्पताल, ववदरु 

निरपामलका, नवुाकोि। 
१२. मिंलसेन अस्पताल, मिंलसेन 

निरपामलका, अछाम। 
१३. ितैडी अस्पताल, दर्रथचन्द्द 

निरपामलका, ितैडी। 
१४. िाजुरा अस्पताल, िडडमामलका 

निरपामलका, िाजुरा। 
१५. रुकुम अस्पताल, ममुसकोि 

निरपामलका, रुकुम। 
१६. मध्यपष्श्चम क्षेबत्रय अस्पताल, 

ववरेन्द्रनिर, सखुेत। 
 

 

तामलका न-ं४ 

ननम्न उल्लेखखत महानिरपामलका, उप महानिरपामलका, महानिर पामलका र िाउँ पामलकाहरूमा 
िजेि ववननयोजन िररएको छ। 
District for Referral  

system strengthening  

Budget allocated to Local level council (Metropolitan, Sub-Metropolitan, 

Municipality and Village Municipality Councils)  

1. Saptari  

2. Dhanusha 

3. Mahottari 

4. Rautahat 

5. Parsa 

6. Mugu 

7. Dolpa 

8. Humla 

9. Jumla 

10. Kalikot 

11. Doti 

12. Achham 

13. Bajura 

1. Rajbiraj, Bodebarsain, Dakaneswari  

2. Janakpur, Nagarain, Kshireswari 

3. Gaushala, Bardibas, Jaleswor 

4. Chandrapur, Gaur, Gurung 

5. Birgunj, Pokhariya, Bahudarmai 

6. Chhayanath Rara, Khatyad, Soru 

7. Tripurasundari, Thulibheri, Muikechula 

8. Simikot, Sarkegad, Adanchuli 

9. Chandannath, Tatopani, Patarasi 

10. Khadachakra, Raskot, Tilagupha 

11. Dipayal Silgudhi, Sikhar, Adarsa 

12. Sanphebagar, Mangalsen, Panchdewal Binayak 

13. Budhiganga, Budhinanda, Tribeni 
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District for Referral  

system strengthening  

Budget allocated to Local level council (Metropolitan, Sub-Metropolitan, 

Municipality and Village Municipality Councils)  

14. Bajhang 

15. Baitadi 

14. Bungal, Nayaprithivi, Kedarsyu 

15. Purchathaidi, Dasharathchanda, Patan  

 

तामलका न-ं६: CCE Siteहूको लागि स्वास््य उपकरण खरीद 

िजेि ब्यवस्थािः आ.व.०७४÷७५मा ननम्नष्स्थत ष्जल्लाहरूका स्थानीय तहमा िजेि व्यवस्था 
िररएकोछ। 
जजल्ला स्थानीय तह हू 

१. सोलखुुम्ि ु

२. ओखलढुङ्िा 
३. सप्तरी 
४. धनषुा 
५. महोत्तरी 
६.रामेछाप 

७. दोलखा 
८. मसन्द्धुपाल्चोक 

९. रसवुा 
१०. धाददङ 

११. नवुाकोि 

१२. काठमाडौं 
१३. लमलतपरु 
१४. रौतहि 

१५. पसाय 
१६. िोरखा 
१७. मिु ु

१८. डोल्पा 
१९. हुम्ला 
२०. जुम्ला 
२१. कालीकोि 

२२. डोिी 
२३. अछाम 

२४. िाजुरा 
२५. िझाङ 

२६. ितैडी 

१. सोलदुधुकुण्ड, दधुकोमर्का, नेचासल्यान 

२. मसद्गधचरर्, माने भन्द्ज्याङ 

३. राजववराज, िोदेिरसाइन, डाकनेश्वरी 
४. जनकपरु, निराइन, नछरेखोरनाथ 

५. िौर्ला, िददयिास, जलेश्वर 
६.मन्द्थली,रामेछाप,खाँडादेवी 
७. मभमेश्वर, ष्जरी, कामलन्द्चोक 

८. चौतारा, मेलन्द्ची, िाह्रववस े

९. नौकुण्ड, कामलका, उत्तरिया 
१०. ननलकण्ठ, धुननवेमर्, थाक्ेर 
११. ववदरु, िेलकोि िढी, ककनी 
१२.  काठमाडौं, िढुाननलकण्ठ, िोकरे्श्वर 
१३. लमलतपरु, िोदावरी, महालक्ष्मी 
१४ चन्द्रपरु, िौर, िरुूङ 

१५. ववरिजं, पोखररया, िहुदरमाई 
१६. िोरखा, पालङुिार, र्दहद लखन 

१७. छायानाथ रारा, खत्याङ,सोरू 

१८. बत्रपरूा सनु्द्दरी, ठूली भेरी, मइुकेचुला 
१९. मसममकोि, सकेिाड, आदान चुली 
२०. चन्द्दननाथ, तातोपानी, पातारासी 
२१. खाडाचक्र, रास्कोि, नतलाििुा 
२२. ददपायल मसलिढी, मर्खर, आदर्य 
२३. सािेििर, मिंलसेन, कमल िजार 
२४. वढुीििंा, िढुीनन्द्दा, बत्रवेर्ी 
२५. िुिंल, नयपृ् वी, केदारस्यू ँ
२६. पचुौडी, दर्रथचन्द्र, पािन 

तामलका न-ं ७ 

१ सयुोदय न.पा.इलाम १४ िािलङु्ि निरपामलका 
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२ मेचीनिर न.पा. झापा १५ चन्द्दननाथ निरपामलका, जुम्ला 
३ बिरािनिर महानिरपामलका मोरङ् १६ घोराही उ.म.पा. 

४ राजबिराज न.पा. १७ तलु्सीपरु उ.म.पा. 

५ जनकपरु उपमहानिरपामलका १८ नेपालिजं उ.म.पा. 

६ ष्जरी निरपामलका १९ बिरेन्द्रनिर निरपामलका सखुेत 

७ बिदरु निरपामलका २० धनिढी उ.म.पा. 

८ कठमाण्डौ महानिरपामलका २१ परर्रुाम निरपामलका,डँडले्धुरा 
९ मध्यपरु दठमी न.पा.  २२ भीमदत्त न.पा. कन्द्चनपरु 
१० बिरिजं उ.म.पा. २३ सष्न्द्धखकय  निरपामलका 
११ भरतपरु म.न.पा. २४ ब्यास निरपामलका 
१२ ििुवल उपमहानिरपामलका   

१३ पोखरा लेखनाथ म.न.पा.   

 

तामलका न-ं ८ 

ननम्नानसुारले स्थानीय तह मा िजेट ववननयोजन िररएकोछ। 

नया ँ CCE Site selection िररने 
जजल्लाहू 

CCE site छनौटका लागि िजेट बिननयोजन िररएका 
निर तथा िाााउपामलकाहू 

१. सोलखुुम्ि ु

२. ओखलढुङ्िा 
३. सप्तरी 
४. धनषुा 
५. महोत्तरी 
६.रामेछाप 

७. दोलखा 
८. मसन्द्धुपाल्चोक 

९. रसवुा 
१०. धाददङ 

११. नवुाकोि 

१२. काठमाडौं 
१३. लमलतपरु 
१४. रौतहि 

१५. पसाय 
१६. िोरखा 
१७. मिु ु

१८. डोल्पा 

१. सोलदुधुकुण्ड, दधुकोमर्का, नेचासल्यान 

२. मसद्गधचरर्, माने भन्द्ज्याङ 

३. राजववराज, िोदेिरसाइन, डाकनेश्वरी 
४. जनकपरु, निराइन, नछरेखोरनाथ 

५. िौर्ला, िददयिास, जलेश्वर 
६.मन्द्थली,रामेछाप,खाँडादेवी 
७. मभमेश्वर, ष्जरी, कामलन्द्चोक 

८. चौतारा, मेलन्द्ची, िाह्रववस े

९. नौकुण्ड, कामलका, उत्तरिया 
१०. ननलकण्ठ, धुननवेमर्, थाक्ेर 
११. ववदरु, िेलकोि िढी, ककनी 
१२.  काठमाडौं, िढुाननलकण्ठ, िोकरे्श्वर 
१३. लमलतपरु, िोदावरी, महालक्ष्मी 
१४ चन्द्रपरु, िौर, िरुूङ 

१५. ववरिजं, पोखररया, िहुदरमाई 
१६. िोरखा, पालङुिार, र्दहद लखन 

१७. छायानाथ रारा, खत्याङ,सोरू 

१८. बत्रपरूा सनु्द्दरी, ठूली भेरी, मइुकेचुला 
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नया ँ CCE Site selection िररने 
जजल्लाहू 

CCE site छनौटका लागि िजेट बिननयोजन िररएका 
निर तथा िाााउपामलकाहू 

१९. हुम्ला 
२०. जुम्ला 
२१. कालीकोि 

२२. डोिी 
२३. अछाम 

२४. िाजुरा 
२५. िझाङ 

२६. ितैडी 

१९. मसममकोि, सकेिाड, आदान चुली 
२०. चन्द्दननाथ, तातोपानी, पातारासी 
२१. खाडाचक्र, रास्कोि, नतलाििुा 
२२. ददपायल मसलिढी, मर्खर, आदर्य , िडडकेदार 
२३. सािेििर, मिंलसेन, िान्द्नीिढी 
२४. वढुीििंा, िढुीनन्द्दा 
२५. िुिंल, नयपृ् वी, केदारस्यू ँ
२६. पचुौडी, दर्रथचन्द्र, पािन 
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तामलका न-ं ९ 

क. 
स. 

जजल्लाहू स्थानीयतहको नाम िाउँ/निरपामलका 

1 Taplejung Phungling,Sirijangha,Aathrai,Yangbarak,Meringden,Sidingwa,Fatanglung,M

aiwakhola, Mikhwakhola. 

2 Pachthar Phidim,Milajung,Falgunanda,Hilihang,Khalelung,Yangwarak,Kummayak,Ta

mbewa. 

3 Illam Suryadaya,Illam,Deumai, Mai,Fakafokathung, Maijogamai,Chulachuli,Rong,  

Sandakpur 

4 Jhapa Mechinagar,Birtamode,Bhadrapur,shivastachhi,Arjundhara,Kankai, 

Kachankawal,Baradashi,Gaurigunj. 

5 Morang Biratnagar,Sundarharaicha,Belbari,Pathari sanischare,ratuwamai, Urlabari, 

Rangeli,Sunbarsi,Letang, Badhiganga, Dhanpalthan,Gramthan,kerabari, 

miklajung. 

6 Sunsari Baraha, 

Inarwa,Duhabi,Ramdhuni,Koshi,Harinagar,Bhokraha,Dewangunj,Gadhi,Barj

u. 

7 Dhankuta Mahalaxmi,Pakhribas,Shagurigadhi,Chaubise,Khalsa chhingtang 

sahidbhumi,Chhathar Jorpati, 

8 Terathum Manglung,Laliguras,Aathrai,Fedap, Chhathar,Menchhayam. 

9 Sankhuwasabha Khadawari,chainpur,Dharmadevi,Pachakhapan,Madi,Makalu,Silichoung,Sab

hapokhari, chichila, Bhotekhola. 

10 Bhojpur Khadananda,Bhojpur,hatuwagadi,ramprasad, 

Aamchock,Tyamkemaiyum,Arun, Pauwadungma,Salpasilochho. 

11 Solukhumbu Soludhudkunda,Dudhkaushika,Nechasalyan,Dudhkoshi,Mahakulung,Sotang,

Khumbu pasang lamhu, Likhu pike. 

12 Khotang Rupakot,Halesituwangchung,Khotehag, dripung,Aselukharkha, Jantedhunga, 

kopilasgadi, barahapokhari,lamidada,Sakela. 

13 Udayapur Triyuga, Katari, Chaudandigadi,Belaka,Udayapurgadi, Rautamai,Tamli, 

Sunkoshi. 

14 Siraha Siraha, lahan,Golbazar,Mirchaiya, Kalyanpur, Dhangadimai, Sukhipur, 

Bariyarpatti,Aurahi, Arnama, Bhagawanpur, Nawarajpur, Sakhuwa 

nankarkatti. 

15 Sarlahi Barahatwa, Isworpur, lalbandi, Haripurwa, Balara,Malangawa, Haripur, 

hariwan, Godaita, Chakraghatta, Chandranagar, Dhankauli, Kabilasi. 

16 Sindhuli Dudhuli,Kamalamai,Tinpatan, Marin, Sunkoshi, Golanjor, 

Fikkal,Dhyanglekh,  

17 Bhaktapur Suryabinayak, Changunarayan 

18 Makwanpur Hetauda, Thaha, Bhakaiya, Manahari, Bagmati, Rakshirang,Makwanpur, 

kailas, Bhimphedi, Indrasarobhar. 

19 Bara Kalaiya,Jitpur,Mahagadi, Simrongadh, Kolhabi, Nijgadh, Pheta, Baragadi, 

Kalaiyamai,  

20 Chitwan Bharatpur, Ratnanagar, Rapti, Khaireni, kalika, Madi, Ichhakamana, 

21 Lamjung Besisahar, Sundarbazar,Madhyanepal,Rainas,Marsyandi, 

Dordhi,Dudhpokhaari,kholasothar. 

22 Tanahu Byas, Suklagandaki, Bhanu, Bhimad, Rishing, Myagde,Aabhukhaireni, 

bandipur, Ghiring, Devghat. 

23 Syangja Waling, Putalibazar, Galyang, Chapakot, Bhirkot,kaligandaki,Biruwa, 

Harinas,Adhikhola, Arjunchaupari, Phedikhola. 

24 Kaski Pokhara,Aanapurna, Machapuchre, Madi, Rupa. 

25 Manang Neshyang,Nashong, chame, Narphu. 

26 Mustang Gharpajhong,Thasang, Baragaun muktichetra, Logthan, Dalome. 

27 Myagdi Beni,Malika,Mangala,Raghuganga,Dhaulagiri, Aanapurna, 

28 Parbat Kushma, Falebas, jaljala, Modi, paiyu, Bachha, mahashila. 

29 Baglung Baglung,Galkot,Jaimini, Dhorpatan, Badigadh, Kathekhola,Nisikhola,Oreng, 

Tarakhola, Tamankhola. 
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क. 
स. 

जजल्लाहू स्थानीयतहको नाम िाउँ/निरपामलका 

30 Gulmi Musikot, Resunga, satyawati, Dhurkot, Gulmi Darwar, Madane, Chandrakot, 

Malika, Chhatrakot, Ishma, Kaligandaki, Ruru, 

31 Palpa Tansen, Rampur, Rainadevi chahara, Mathagadi, Nimdi,Bagnaskali, rambha, 

Purbakhola, Tinau, Ridhikot. 

32 Nawalparasi Kawasoti, Ramgram, Gaidakot, sunawal, Bardaghat, Madhyabindu, Devchuli, 

Tribeni susta, Pratappur, Sarawal, Hupsekot, Binayi, Bulingtar, Bundikali. 

33 Rupandehi Butwal, Tilotamma, Lumbini, Sidharthanagar, Sainamaina, Devdaha, 

Gaidhawa, Kotihimai, Marchabari, Siyari,Sammarimai, Rohini, Sudhodhan, 

Omsatiya,Kanchan. 

34 Kapilvastu Kapilvastu, Banaganga, Shivaraj,Buddhabhumi, krishnanagar, Maharajgunj, 

Mayadevi, Sudhodhan,Bijayanagar. 

35 Arghakhanchi Sitganga, Sandhikharkha,Bhumikasthan, Malarani, Padini, chatradev, 

36 Pyuthan Pyuthan, Sworgadwari, Naubahini, Jhimruk, gaumukhi, Arawati, sarumarani, 

mallarani, Mandhavi, 

37 Rolpa Rolpa,subarnawati, Runtigadi,Lungri, Tribheni,Dwikholi,Sukidaha, 

Madi,Sunchahare, Thawang, 

38 Rukum Aathbiskot,Musikot,Chaurjhari, Sanibheri, Sisne, Tribeni, Baphikot, 

Bhume,Pritha uttarganga. 

39 Salyan Bangadh Kupinde, Bagchour, saradha,Kumakhmalika, kalimati, chatreswori, 

Darma,Kapurkot, Triveni, Dharechour. 

40 Dang Ghorahi, Tulsipur, Lamahi, Rapti, Gadhawa, Babahi, Shantinagar, Rajpur, 

bangalachuli,Dangisaran,  

41 Banke Nepalgunj, Kohalpur, rapti sonali, Baijanath, Khajura, Janaki,Duduwa, 

narainapur, 

42 Bardiya Barbadiya,Gulariya,Rajapur, Basgadi, Madhuban, Thakurbaba, 

Badhaiyatal,Geruwa, 

43 Surkhet Birendranagar,Gurbhakot,Bheriganga, Panjapuri,Lekhbeshi, Barahatal, simta, 

Chukune, chingadh. 

44 Dailekh Dullu,Aathbis, Narayan, Bindrasaini, Guras, Bhairabi, naumule,Mahabu, 

Thatikadha, bhagawatimai, Dhungeswor. 

45 Jajarkot Chhedagadh, Bheri, Triveni nalgadh, Junichade, kushe, Barekot, shivalaya,  

46 Kailali Dhangadi, Godawari, Tikapur, Ghodghodi, lamkichuha, gauriganga, 

Bhajani,Janaki,kailari, Joshipur,Bardagoriya, mohanyal, Chure, 

47 Kanchanpur Bhimdatta, Krishnapur, Punarbas, Belauri,Betkot, Suklaphat, mahakali, 

Laljhadi, beldadi 

48 Dadeldhura Parasuram, Amargadi, Nawadurga, alital, ganyadhura, Bhageswor, 

Ajayameru, 

49 Darchula Saileshikhar,Mahakali, naugadh,malikarjun,marma, lekum, Duhu, Byas, 

Apihimal, 

 

 

तामलका न-ं१० 
District  name for PNC 

microplanning program 

Budget allocated to Local level council (Village and Municipality 

Councils)  

1. Panchhthar 

2. Illam 

3. Jhapa 

4. Sarlahi 

5. Rasuwa 

6. Kavre 

7. Makwanpur 

8. Parsa 

9. Palpa 

1.  Miklajung, Falgunanda 

2. Maijogmai, Chulachuli 

3. Buddhashanti, Gaurigunj 

4. Chakraghatta, Kabilashi 

5. Kalika, Parbatikunda 

6. Temal, Mahabharat 

7. Bakaiya, Bhimphedi 

8. Patewa Sugauli, Subarnapur 

9. Nimdi, Rambha 
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District  name for PNC 

microplanning program 

Budget allocated to Local level council (Village and Municipality 

Councils)  

10. Gulmi 

11. Parbat 

12. Rolpa 

13. Banke 

14. Dailekh 

15. Baitadi 

10. Satyawati, Ruru 

11. Modi, Mahashila 

12. Runtigadi, dwikholi 

13. Raptisonari,Narainapur 

14. Naumule, Thatikaadh 

15. Dogadakedar, Sunarya 

तामलका न-ं११ 

पणू ससं्थाित सतु्केरी कायइक्रम लाि ूपामलका घोषणाको लागि िजटे ववननयोजन िररएका तहहू 
जजल्लाको नाम स्थानीय तह /पामलका 
1. Sangkhuwasabha 

2. Terathum 

3. Sunsari 

4. Dhading 

5. Makwanpur 

6. Chitwan 

7. Arghakhanchi 

8. Gulmi 

9. Parbat 

10. Myagdi 

11. Rolpa 

12. Dang 

13. Dailekh 

14. Doti 

15. Achham 

16. Darchula 

17. Baitadi 

18. Kanchanpur 

1. Makalu, Silichung 

2. Aathrai, Chhathar, Menchayam 

3. Barju 

4. Benighat Rorang, Gajuri, Netrawoti 

5. Bakaiya, Manahari, Indrasarobar 

6. Khaireni, Madi, Ichhakamana 

7. Sitganga,Bhumikasthan,Malarani, 

8. Dhurkot, Chatrakot, Ishma 

9. Jaljala, Modi, Bachha 

10. Malika, Mangala, Annapurna 

11. Subarnawati,Sukidaha,Madi 

12. Shantinagar, Bangalachuli, Dangisaran 

13. Bhairabi,Naumule,Thatikadha 

14. k.I.c, Jorayal, Suyal 

15. Ramaroshan, Chaurpati, Mellekh 

16. Saileshikhar, Lekam 

17. Dilasaini,Pancheswor,shivanath 

18. Mahakali, Laljhadi, Beldandi 

तामलकान-ं१२ 

क.परोपकार स्री तथा प्रसनूत रोि अस्पताल, काठमािौंलाई ू १६ लाख ववननयोजन िररएको छ। 
जसको ववस्ततृ वववरण ननम्नानसुार रहेको छ। 

 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम  कैकियत 

 

१ परामर्य सेवािः२जना स्िािनसयको करार सेवा पाररश्रममक (चाडय पवय 
खचय समेत) (रू २३५०० ह् १३ मदहना x २ जना) 

६११,०००  

२ ननयममत िठैक र समीक्षािः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कष्म्तमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक पिक िठैकमा िनुयको साथ ैवावषयक रूपमा 
एकमटुठ छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 

८३,०००  

क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू  एकाई पररमार्
  

दर 
(रू.) 

जम्मा (रू.) 

१ िैठकभत्ता (३० जना ३ पिक ५०० कादरले) जना ९० ५०० ४५,००० 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

२ खाजा (३५ जना ३ पिक २०० कादरले) जना १०५ २०० २१,००० 
 

 जम्मा  

   ६६,००० 
 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार्

  

दर 
(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५००० 

२ सहभािी खाजा (५० जना २०० कादरले) जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २००० 
 जम्मा    १७,००० 

कुलजम्मा ८३,००० 
 

३ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद 

िनय, अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय, अन्द्य 

उपचार खचय र आवश्यक सामाग्री खररद िनय (ब्वायलर, दि.भी) 

५४८,०००  

४ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक 

सेवा उपलब्ध िराउन  

७०,०००  

५ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि 

ज्यालादारीमा हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

५०,०००  

६ OCMC सम्िन्द्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन र FM रेडडयोिाि 

जानकारीमलूक सदेंर् प्रसारर् (सामाष्जक उत्पादन र समदुाय 

स्तरमा प्रवयधनात्मक काययक्रम सञ्चालन िने) 

५०,०००  

७ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत ददनपुने 

सवुवधा (समन्द्वय सममनतिाि ननयर्य िने िरी)  

 मनो सामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा 
खट्न ुपदाय ददन ुपने अनतररक्त भत्ता (समन्द्वय सममनतको 
ननर्ययानसुार) 

७५,०००  

८ िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १८,०००  

९ कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १५,०००  

१० रेिरल खचय (यातायात तथा उपचार) ८०,०००  

 कुल जम्मा १६,००,०००  
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

ख. ननम्न अस्पतालहूलाई ू १६लाखका दरल ेिजेट ववननयोजन िररएको छ।जसको ववस्ततृ वववरण 

ननम्नानसुार रहेको छ। 

१. राप्ती उपक्षबेत्रय अस्पताल, घोराही, दाङ्ि। ४. भरतपरु अस्पताल, भरतपरु, गचतवन। 
३. भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालिञ्ज, िाँके। ५. लषु्म्वनी अञ्चल अस्पताल, ििुवल, रूपन्द्देही। 
२. पष्श्चमाञ्चल क्षेबत्रय अस्पताल, पोखरा, कास्की।  

 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

१ परामर्य सेवाM  १जना स्िािनसयको करार सेवा पाररश्रममक (रू 

२३५००x१३मदहना) 

३०५,५००  

२ ननयममत िठैक र समीक्षा लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिकदहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कम्तीमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक िठैकमा िनुयको साथ ैवावषयक रूपमा एकमटुठ 

छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 

८३,०००  

३ क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 
(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ िैठक भत्ता (३० जना ३ पिक ५०० कादरले) जना ९० ५०० ४५,००० 
 

२ खाजा (३५ जना ३ पिक २०० कादरले) जना १०५ २०० २१,००० 
जम्मा ६६,००० 

 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 

(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १००
  

५,००० 
 

२ सहभािी खाजा (५० जना २०० कादरले) जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २००० 

 

 जम्मा  

   १७,००० 
कुल जम्मा ८३,००० 

 

३ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद 

िनय, अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय अन्द्य 

उपचार खचय र आवश्यक सामाग्री खररद िनय (ब्वायलर, दि.भी) 

५९३,५००  

४ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक 

सेवा उपलब्ध िराउन  

७०,०००  

५ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि 

ज्यालादारीमा हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

४०,०००  

६ ममला व्यवस्थापन सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा) ५०,०००  

७ OCMC सम्िन्द्धी प्रचारप्रसार सामाग्री उत्पादनर FM रेडडयोिाि ५०,०००  
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

जानकारी मलूक सदेंर् प्रसारर् 

८ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा:- 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत 

ददनपुने सवुवधा (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार ननधायरर् 

िने) 

 मनो सामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा 
खट्न ुपदाय ददनपुने अनतररक्त भत्ता (समन्द्वय सममनत 

ननर्ययानसुार) 

७५,०००  

९ िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १८,०००  

१० कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १५,०००  

११ समदुायिाि उद्वार, मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत 

तथा खाना खचय (िालिामलका तथा सहयोिी समेतका लागि) र 
पनु:स्थापना खचय 

३००,०००  

 कुल जम्मा १६,००,०००  

ि. केन्त्र स्थापना तथा सञ्िालन िनइ लागि ननम्न अस्पतालहूलाई ू १६लाखका दरले िजेट ववननयोजन 

िररएको छ।जसको ववस्ततृ वववरण ननम्नानसुार रहेको छ। 

१. कोर्ी अञ्चल अस्पताल, ववरािनिर, मोरङ। २. आम्दा सामदुानयक अस्पताल, दमक 

निरपामलका, झापा। 
 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

 

१ परामर्य सेवाM  १जना स्िािनसयको करार सेवा पाररश्रममक (रू 

२३,५००x१३ मदहना)  

३०५,५००  

२ ननयममत िठैक र समीक्षािः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कम्तीमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक िठैकमा िनुयको साथ ैवावषयक रूपमा एकमटुठ 

छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 

८३,०००  

क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार्
  

दर 
(रू.) 

जम्मा (रू.) 

१ िैठक भत्ता (३० जना ३ पिक ५०० कादरले) जना ९०  ५०० ४५,००० 
२ खाजा (३५ जना ३ पिक २०० कादरले) जना १०५ २०० २१,००० 
 जम्मा    ६६,००० 

 

ख वावषयक समीक्षा 
क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार्

  

दर 
(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५,००० 
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

२ सहभािी खाजा (५० जना २०० कादरले) जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २,००० 
 जम्मा    १७,००० 

कुल जम्मा ८३,००० 
 

३ OCMC स्थापना खचय (कम्प्यिुर, वप्रन्द्िर, िनीचर, दराज, ब्वायलर, 
दि.भी आदद) 

३५०,०००  

४ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद िनय 
र अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय  

३००,०००  

५ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक 

सेवा उपलब्ध िराउन 

७०,०००  

६ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि 

ज्यालादारीमा हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

४०,०००  

७ ममला व्यवस्थापन सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा) ४०,०००  

८ OCMC सम्िन्द्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन र FM रेडडयोिाि 

जानकारी मलूक सदेंर् प्रसारर् 

७५,०००  

९ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा:- 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत ददन ु

पने सवुवधा (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार ननधायरर् िने)  

 मनोसामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा खट्न ु

पदाय ददन ुपने अनतररक्त भत्ता (समन्द्वय सममनतको 
ननर्ययानसुार) 

७५,०००  

१० िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १८,०००  

११ कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १५,०००  

१२ समदुायिाि उद्वार, मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत 

तथा खाना खचय (िाल िामलका तथा सहयोिी समेतका लागि) र 
पनु:स्थापना खचय 

२२८,५००
  

 

 कुल जम्मा १६,००,०००  

घ. कणाइली स्वास््य ववज्ञान प्रनतस्थान, जुम्लालाई ू १० लाख ववननयोजन िररएको छ।जसको ववस्ततृ 

वववरण ननम्नानसुार रहेको छ। 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

१ परामशइ सेवााः१जना स्िािनसयको करार सेवा पाररश्रममक (रू २३५००x 

१३ मदहना) 

३०५,५००
  

 

२ ननयममत िठैक र समीक्षााः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कम्तीमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक िठैकमा िनुयको साथ ैवावषयक रूपमा एकमटुठ 

८३,०००   
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 
क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 
(रू.) 

जम्मा (रू.) 

१ िैठकभत्ता (३०जना ३पिक ५००का दरले) जना ९० ५०० ४५,००० 
२ खाजा (३५ जना ३पिक २००का दरले) जना १०५ २०० २१,००० 
 जम्मा    ६६,००० 

 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 

(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५,००० 
२ सहभािी खाजा (५०जना२००कादरले)  जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २,००० 
 जम्मा    १७,००० 

कुल जम्मा ८३,००० 
 

३ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद 

िनय, अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय, अन्द्य 

उपचार खचय र आवश्यक सामाग्री खररद िनय (ब्वायलर, दि.भी) 

२५३,५००  
 

४ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक 

सेवा उपलब्ध िराउन 

३०,०००   

५ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि 

ज्यालादारीमा हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

१०,०००   

६ OCMC सम्िन्द्धी प्रचारप्रसार सम्िन्द्धी प्रचारप्रसार सामाग्री उत्पादनर 
FM रेडडयोिाि जानकारीमलूक सदेंर् प्रसारर् 

४०,०००  

७ मामाला व्यवस्थापन सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा) ४०,०००  

८ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा:- 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत ददनपुने 

सवुवधा (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार ननधायरर् िने) 

 मनोसामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा खट्न ु

पदाय ददनपुने अनतररक्त भत्ता समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार) 

३०,०००  

९ िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १५,०००  

१० कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १०,०००  

११ समदुायिाि उध्दार, मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत 

तथा खाना खचय (िालिामलका तथा सहयोिी समेतका लागि) र 
पनु:स्थापना खचय 

१८३,०००  

 कुल जम्मा १०,००,०००  
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

ङ. ननम्न अस्पतालहूलाई ू १२ लाखका दरल ेिजेट ववननयोजन िररएको छ।जसको ववस्ततृ वववरण 

ननम्नानसुार रहेको छ। 

१. हेिौडा अस्पताल, हेिौडा महानिरपामलका, 
मकवानपरु। 

२. इनरूवा अस्पताल, इनरूवा निरपामलका, 
सनुसरी। 

३. सिरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजववराज, 

सप्तरी। 
४. धाददङ अस्पताल, ननलकण्ठ निरपामलका, 

धाददङ। 
५. चौतारा अस्पताल, चौतारा निरपामलका, 

मसन्द्धुपाल्चोक। 
६. चररकोि प्राथममक स्वास््य केन्द्र, मभमेश्वर 

निरपामलका,   दोलखा। 
७. मन्द्थली प्राथममक स्वास््य केन्द्र, मन्द्थली 

निरपामलका, रामेछाप। 
 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

१ परामशइ सेवााः १जना स्िाि नसयको करार सेवा पाररश्रममक (रू 

२३,५००x१३ मदहना) 

३०५,५००
  

 

२ ननयममत िठैक र समीक्षााः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कम्तीमा चौमामसक रूपमाि ैठक िस्नपुनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक िठैक माि नुयको साथ ैवावषयक रूपमा एकमटुठ 

छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 

८४,०००  

क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई{ पररमार् दर 
(रू.) 

जम्मा (रू.) 

१ िैठकभत्ता (३०जना ३पिक ५००का दरले) जना ९० ५०० ४५,००० 

२ खाजा (३५जना ३पिक २००का दरले)  जना ५०० २०० २१,००० 
 जम्मा    ६६,००० 

 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई{ पररमार् दर 

(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५,००० 
२ सहभािी खाजा (५०जना२००कादरले) जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २,००० 
४ प्रनतवेदन तयारी एकमुटठ १,००० 
 जम्मा  

   १८,००० 
कुलजम्मा ८४,००० 

 

३ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद 

िनय, अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय, अन्द्य 

उपचार खचय र आवश्यक सामाग्री खररद िनय (ब्वायलर, दि.भी) 

२५०,०००
  

 

४ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक ५२,५००  
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सेवा उपलब्ध िराउन 

५ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि 

ज्यालादारीमा हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

३०,०००  

६ OCMC सम्िन्द्धी प्रचारप्रसार सामाग्री उत्पादन र FM रेडडयोिाि 

जानकारीमलूक सदेंर् प्रसारर् 

७०,०००   

७ मामाला व्यवस्थापन र सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा) ४०,०००  

८ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा:- 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत 

ददनपुने सवुवधा (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार ननधायरर् 

िने) 

 मनोसामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा 
खट्न ुपदाय ददनपुने अनतररक्त भत्ता (समन्द्वय सममनतको 
ननर्ययानसुार) 

७५,०००   

९ िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १८,०००  

१० कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १५,०००  

११ समदुायिाि उद्वार, मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत 

तथा खाना खचय (िालिामलका तथा सहयोिी समेतका लागि) र 
पनुिःस्थापना खचय 

२६०,०००
  

 

 कुल जम्मा १२,००,०००  

ि. धुमलखेल सामदुानयक अस्पताल, काभ्रेका लागि ू १६लाख दरल ेिजेट ववननयोजन िररएको छ।जसको 
ववस्ततृ वववरण ननम्नानसुार रहेको छ। 

क्र.स कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

१ परामशइ सेवााः धुमलखेल सामदुानयक अस्पतालका लागि १ जना डाक्िर 
(रू ३४,४२०x१३ मदहना) र १ जना स्िाि नसय (रू २३,५००x१३ 
मदहना)को करार सेवा पाररश्रममक 

७५२,९६०
  

 

२ ननयममत िठैक र समीक्षााः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कष्म्तमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक पिक िठैकमा िनुयको साथ ैवावषयकरूपमा 
एकमटुठ छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 

८६,०००  

क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 
(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ िैठक भत्ता (३०जना ३पिक ५००का दरले) जना ९० ५०० ४५,००० 
२ खाजा (३५जना ३पिक २००का दरले) जना 

 

  

१०५ २०० २१,००० 

३ व्यवस्थापन खचय (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २००० 
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

 जम्मा    ६८,०००० 
 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.स.ं क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 

(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५,००० 
२ सहभािी खाजा (५०जना २००का दरले)  जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २,००० 
४ प्रनतवेदन तयारी एकमुटठ  १,००० 
 जम्मा    १८,००० 

कुल जम्मा ८६,००० 
 

३ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद िनय,  
अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय र अन्द्य 

उपचार खचय 

६,२१,०००  

४ ममला व्यवस्थापन सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा)  ३,०००  

५ OCMC सम्िन्द्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन १,५००  

६ िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १०,०००  

७ कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १०,०००  

८ मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत खचय ७५,०००  

 जम्मा १६,००,०००  
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२०७४/०७५ | स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन 

छ. तल उल्लेखखत प्रत्येक अस्पतालका लागि ू ९ लाखका दरल ेिजेट ववननयोजन िररएको छ।जसको 
ववस्ततृ वववरण ननम्नानसुार रहेको छ। 

१. पाँचथर अस्पताल, क्रिददम निरपामलका, 
पाँचथर। 

८. डोिी अस्पताल, ददपायल निरपामलका, डोिी। 

२. सलायही अस्पताल, मिंलवा निरपामलका, 
सलायही। 

९. िलुररया अस्पताल,  िलुररया निरपामलका, 
िददयया। 

३. िाप्ल ुअस्पताल, सोल,ु दधुकुण्ड निरपामलका, 
सोलखुम्ि।ु 

१०. धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, िाग्लङु्ि। 
 

४. िौर अस्पताल, िौर निरपामलका, रौिहि। ११. महाकाली अञ्चल अस्पताल, कञ्चनपरु। 
५. दमौली अस्पताल, व्यास निरपामलका, तनहँु। १२. उदयपरु अस्पताल, बत्रयिुा निरपामलका, 

िाईघाि, उदयपरु। 
६. पृ् वीचन्द्र अस्पताल, रामग्राम निरपामलका, 

नवलपरासी। 
१३.रूम्जािार अस्पताल, मसद्गधचरर् निरपामलका, 

ओखलढुङ्िा। 
७. प्यठुान अस्पताल, प्यठुान निरपामलका, 

प्यठुान। 
१४. मसन्द्धुली अस्पताल, कमलामाई निरपामलका, 

मसधंुली। 
 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

१ परामशइ सेवााः१जना स्िाि नसयको करार सेवा पाररश्रममक 
(रू २३,५००x१३ मदहना)   

३०५,५००  

२ ननयममत िठैक र समीक्षााः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको अवस्थामा 
आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको अवस्थामा 
कम्तीमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC सम्िन्द्धी समीक्षा 
प्रत्येक िठैकमा िनुयको साथै वावषयक रूपमा एकमटुठ छुट्िै समीक्षा िनुय 
पनेछ। 

८४,०००  

क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 
(रू.) 

जम्मा (रू.) 

१ िैठक भत्ता (३० जना ३ पिक ५०० कादरले) जना ९० ५०० ४५,००० 
२ खाजा (३५ जना ३ पिक २०० कादरले) जना १०५ २०० २१,००० 
 जम्मा    ६६,००० 

 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर 

(रू.) 

जम्मा 
(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५,००० 

२ सहभािी खाजा (५० जना २०० कादरले) जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २,००० 

४ प्रनतवेदन तयारी एकमुटठ १,००० 
 जम्मा    १८,००० 
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क्र.स. कक्रयाकलाप रकम कैकियत 

कुल जम्मा ८३,००० 
 

३ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खररद िनय, 
अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय, अन्द्य उपचार 
खचय र आवश्यक सामाग्री खररद िनय (ब्वायलर, दि.भी) 

२०७,५००  

४ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक सेवा 
उपलब्ध िराउन 

३०,०००  

५ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि ज्यालादारीमा 
हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

२५,०००  

६ मामाला व्यवस्थापन सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा) ४०,०००  

७ OCMC सम्िन्द्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन र FM रेडडयोिाि जानकारी 
मलूक सदेंर् प्रसारर् 

४०,०००  

८ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा:- 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत ददन ुपने 

सवुवधा (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार ननधायरर् िने) 

 मनोसामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा खट्न ुपदाय 
ददनपुने अनतररक्त भत्ता (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार) 
मापदण्ड िनाएर भतु्तानी िनुय पने। 

३०,०००  

९ िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १८,०००  

१० कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १०,०००  

१ समदुायिाि उद्वार, मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत तथा 
खाना खचय (िालिामलका तथा सहयोिी समेतका लागि) र पनुिःस्थापना 
खचय 

११०,०००  

 कुल जम्मा ९,००,०००  

 

ज. तल उल्लेखखत प्रत्येक अस्पतालमा केन्त्र स्थापना तथा सञ्िालनका लागि ू ९लाखकादरल े िजेट 

ववननयोजन िररएको छ।जसको ववस्ततृ वववरण ननम्नानसुार रहेको छ। 
 

१. धनकुिा अस्पताल,  धनकुिा निरपामलका, 
धनकुिा। 

८. भक्तपरु अस्पताल,  भक्तपरु। 

२. कलयैा अस्पताल, कलयैा उपमहानिरपामलका, 
िारा। 

९. बत्रर्लुी अस्पताल, ववदरु निरपामलका, नवुाकोि। 

३. तौमलहवा अस्पताल, कवपलवस्त ुनिरपामलका, 
कवपलवस्त।ु 

१०. मिंलसेन अस्पताल, मिंलसेन निरपामलका, 
अछाम। 

४. िोरखा अस्पताल, िोरखा निरपामलका, िोरखा। ११. ितैडी अस्पताल, दर्रथचन्द्द निरपामलका, 
ितैडी। 

५. पाल्पा अस्पताल, तानसेन निरपामलका, पाल्पा। १२. िाजुरा अस्पताल, िडडमामलका निरपामलका, 
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िाजुरा। 
६. तम्घा सअस्पताल, रेसङु्िा निरपामलका, 

िलु्मी। 
१३. रूकुम अस्पताल, ममुसकोि निरपामलका, 

रूकुम। 
७. सष्न्द्धखकय  अस्पताल, सष्न्द्धखकय  निरपामलका, 

अघायखाँची। 
१४. मध्यपष्श्चम क्षेबत्रय अस्पताल, ववरेन्द्रनिर, 

सखुेत। 
 

क्र.स. कक्रयाकलाप रकम  कैकियत 

१ परामशइ सेवााः१जना स्िािनसयको करार सेवा पाररश्रममक 
(रू २३५००x १३ मदहना) 

३०५,५००
  

 

२ ननयममत िठैक र समीक्षााः लङै्गिक दहसंाका घिना िढी भएको 
अवस्थामा आवश्यकतानसुार र लङै्गिक दहसंा घिनाहरू कम भएको 
अवस्थामा कम्तीमा चौमामसक रूपमा िठैक िस्न ुपनेछ।OCMC 

सम्िन्द्धी समीक्षा प्रत्येक िठैकमा िनुयको साथ ैवावषयक रूपमा एकमटुठ 

छुट्िै समीक्षा िनुय पनेछ। 

८३,०००   

क क) व्यवस्थापन सममनतको िठैक 

क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर(रू.) जम्मा (रू.) 

१ िैठकभत्ता (३० जना ३ पिक ५०० कादरले) जना ९० ५०० ४५,००० 

२ खाजा (३५ जना ३ पिक २०० कादरले) जना १०५ २०० २१,००० 
 जम्मा    ६६,००० 

 

ख वावषइक समीक्षा 
क्र.सं. क्रक्रयाकलापहरू एकाई पररमार् दर(रू.) जम्मा 

(रू.) 

१ सहभािी स्िेर्नरी जना ५० १०० ५,००० 

२ सहभािी खाजा (५० जना २०० कादरले)  जना ५० २०० १०,००० 
३ काययक्रम स्िेर्नरी (प्याड, कलम, िोिोकपी) एकमुटठ २,००० 
 जम्मा  १८,००० 

कुल जम्मा ८३,००० 
 

३ OCMC स्थापना खचय (कम्प्यिुर, वप्रन्द्िर, िननयचर )  २००,०००  

४ आवश्यकता अनसुार औषधी (ननिःर्लु्क औषधी िाहेकका) खरीद िनय, 
अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा िजारिाि खररद िनय र अन्द्य उपचार 
खचय 

८०,०००   

५ अस्पतालमा भनाय भएको अवस्थामा खाना, कपडा जस्ता अत्यावश्यक सेवा 
उपलब्ध िराउन 

३०,०००  

६ पीडडतको अमभभावक नभएको अवस्थामा सो अवधीका लागि ज्यालादारीमा 
हेरचाह िने व्यष्क्त उपलब्ध िराउन 

२०,०००   

७ मामला व्यवस्थापन सममनत िठैक खचय (गचया, खाजा) २०,०००  

८ OCMC सम्िन्द्धी प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन र FM रेडडयोिाि जानकारी ४०,०००  
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स्थानीय तहमा स्वास््य काययक्रम सञ्चालनका लागि माियदर्यन | २०७४/०७५ 

मलूक सदेंर् प्रसारर् 

९ अनतररक्त समय काम िरे वापतको सवुवधा:- 
 Case हेने गचक्रकत्सकहरूलाई अनतररक्त काम लिाए िापत ददन ुपने 

सवुवधा (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार ननधायरर् िने) 

 मनोसामाष्जक परामर्यकतायलाई अनतररक्त समय परामर्यमा खट्न ुपदाय 
ददन ुपने अनतररक्त भत्ता (समन्द्वय सममनतको ननर्ययानसुार) 
मापदण्ड िनाएर भतु्तानी िनुयपने 

३०,०००   

१० िेमलिोन र इन्द्िरनेि सेवा िापत १५,०००  

११ कायायलय सामान (स्िेर्नरी मसलन्द्द) १०,०००  

१२ समदुायिाि उध्दार, मागथल्लो अस्पतालमा प्रेषर्का लागि यातायत तथा 
खाना खचय (िालिामलका तथा सहयोिी समेतका लागि) र पनुिःस्थापना 
खचय 

६६,५००   

 कुल जम्मा ९,००,०००  

 


